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1. BEVEZETÉS 
 

A hazai jelenkor-történeti kutatás egyik fontos, napjainkban azonban háttérbe szorult 

irányának a gazdaságtörténet-írást tekinthetjük. Mindazonáltal elmondható, hogy a 

rendszerváltást követő években a gazdaságtörténet-írás újraértelmezéséről beszélhetünk. 

Az 1990-es években, a történész szakmában szükségszerű igény jelentkezett a Kádár-

rendszer gazdaságtörténeti szemléletének a leváltására. Általánosságban elmondható, 

hogy az iparosítás, mint gazdaságpolitikai eszköz a 20. században több évtizeden 

keresztül „megkérdőjelezhetetlen fejlesztési irányt” jelentett. Ennélfogva az ipar 

különböző ágazatai (mint például a kohászat, a gépipar, a szénbányászat) a szocialista 

országokban kiemelt státuszt kaptak a rendszer 1980-as évek végi összeomlásáig. Az 

iparosításra a vezető politikusok és a nemzetgazdaságok meghatározó szakemberei, 

mint olyan eszközre tekintettek, amely képes arra, hogy adott országot magasabb 

fejlettségi színvonalra eljuttasson. 

A disszertációban vizsgált iparosítási politika különösen radikálisan, gyorsan és 

egyoldalúan zajlott le. Az 1945-ben szovjet érdekszférába került Magyarországon eddig 

soha nem látott ütemű fejlesztések indultak el az iparosítás terén. A központi 

tervgazdálkodás révén zajló iparosítás fő célja az 1950-es években (is) a nehézipar és a 

gépipar gyorsított ütemű fejlesztése volt. Azonban már az indulásnál nyilvánvalónak 

tűnt, hogy a létrejövő kapacitások az ország természeti-gazdasági adottságainak nem 

feleltek meg. 

A dolgozat elsődleges célja, hogy bemutassa az ötéves terv keretében indult 

nagyszabású fejlesztések, beruházások politikai-ideológiai mozgatórugóit, különös 

tekintettel a tervgazdaságnak a Csepel Autógyár fejlesztésére gyakorolt hatásait. A 

disszertáció középpontjába a fejlesztések végső „állomását” , magát a gyárat kívántam 

állítani. Kutatásaim ezért arra irányultak, hogy válaszokat keressek a tervgazdaság 

működési zavaraira, különös tekintettel annak Csepel Autógyárban végbemenő 

folyamataira. Az 1950-es években megindult nehézipari fejlesztésekkel kapcsolatban, a 

köztudatban máig néhány emblematikus fejlesztés és település képe él, mint például 

Sztálinváros, Komló, amelyeket a hatalom követendő mintavárosként kívánt a 

társadalom elé állítani. Kevéssé ismert azonban, hogy a Csepel Autógyárra és ezáltal a 

Csepel-szigetre szánt ipartelepítés megközelítőleg akkora beruházásokat takart, mint az 

ország más térségében megvalósított, kiemelt, nehézipar-centrikus fejlesztések. Az első 
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ötéves népgazdasági terv során a Csepel Autógyárat és a hozzá kapcsolódó gépipari 

fejlesztéseket az I. kategóriájú (kiemelt jelentőségű) beruházások közé sorolták. 

Az értekezés másik célja, hogy bemutassa a második világháború utáni politikai-

gazdasági folyamatokat, amelyek végeredményben hozzájárultak ahhoz, hogy 

Magyarország szovjet típusú állammá vált és a tervgazdálkodásra tért át. A vizsgálatok 

során továbbá olyan kérdésekre keresem a választ, mint a tervgazdaság 

mechanizmusának helyi szinten megjelenő működési zavarai, a tervalku kérdése, a 

szakmai és a politikai vezetés konfliktusa. A tervgazdálkodás időszakára jellemző volt, 

hogy a vállalatok a terv lazítására törekedtek. A Csepel Autógyár esetében is 

megfigyelhető, hogy az irányító szervek a vállalatot feszített tervfeladatokra késztették. 

A rendszer egészére jellemző volt a tervalku, melynek során a vállalat a termelésére 

vonatkozó információkat torzította. 

Külön vizsgálom a vállalat és a gazdaságirányító szervek kapcsolatának 

összefüggéseit és azt, hogy ebben a rendszerben a Csepel Autógyár hol helyezkedett el. 

Fontosnak tartottam elemezni a tervgazdálkodás során felmerült problémákat, többek 

között a normarendezés1 kérdését, a „bércsalások”2 problematikáját. Továbbá különös 

tekintettel kerestem a választ arra, hogy a gyár milyen, a korabeli szóhasználattal élve, 

„rejtett tartalékokat” mozgósított a termelési zavarok orvoslására. 

A disszertáció írása során arra törekedtem, hogy mindössze ne csupán az 1950-es 

évek eleji iparpolitika Csepel Autógyárban megvalósuló főbb ellentmondásait tárjam 

fel. A vállalat fejlesztésén keresztül nem csak az erőltetett és egyoldalú iparosítás 

„mintahibái”  ragadhatók meg, hanem éppen a rendszer utolsó láncszemei, az utasítások 

végrehajtói, a termelés letéteményesei, maguk a munkások. Ezért a disszertáció 

fejezeteiben a gyári mindennapokba történő bepillantással megjelenik maga a munkás, 

akit, és akinek munkáját a különböző intézkedések, mint például a normarendezések, a 

versenymozgalomba történő integrálása az esetek többségében hátrányosan érintett. Az 

elemzések során ezért arra is keresem a választ, hogy az 1950-es évek iparosításában a 

történet „f őszereplői” , a munkások egyrészt hogyan váltak az események alakítóivá, 

másrészt sok esetben annak szenvedő alanyaivá. Kutatásra és feldolgozásra érdemesnek 

tartottam a gyárban dolgozók üzemi mindennapjainak a bemutatását, amelyhez az 

                                                 
1 „Normarendezés” alatt a napi munkamennyiség, azaz a normák állandó emelését értették az 1950-es 
években. 
2 A korszakban „bércsalásként” került értelmezésre a vállalatok bérgazdálkodásában jelentkező bármilyen, a 
tervtől eltérő bérkifizetés. A pártállami rendszer a „bércsalásokban” és a „normalazításokban” elsődlegesen a 
működési problémák indoklásához ellenségképet társított. 
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egykori gyáralapítók, munkások és munkásnők visszaemlékezéseit használtam fel. 

Egységes kérdőív alapján interjúkat készítettem a még élő főszereplőkkel, az 1950-es 

évek elején a gyárba került szakmunkásokkal, műszaki és adminisztratív dolgozókkal. A 

kutatások ezen fázisában azt tapasztaltam, hogy a kérdésfeltevések nagy segítségemre 

voltak a válaszok feldolgozásánál. 

Disszertációm során összességében három fő kérdésre keresem a választ: a) Mi 

jellemezte a magyar iparpolitikát az 1948 és 1953 közötti években? b) Hogyan 

illeszkedett a Csepel Autógyár a tervgazdaság rendszerébe? c) Milyen hatásai voltak az 

erőltetett és egyoldalú iparosításnak a vizsgált üzemünkben, és mindez hogyan hatott 

vissza a Csepel Autógyár termelésére, a gyár társadalmára? E kérdések megválaszolása 

úgy gondolom, lehetővé teszi, hogy mikro- és makroszinten is mélyebben megismerjük 

a tervgazdaság rendszerét, hátterét és mindennapjait. A téma historiográfiai 

kitekintésében bemutatom a gazdaság- és üzemtörténet-írás főbb irányait, a témában 

keletkezett jelentős mennyiségűnek mondható szakirodalmat.  

A témához kapcsolódó levéltári iratanyagok lehetővé teszik, hogy árnyalt képet 

nyerjünk a tervgazdálkodásnak a Csepel Autógyár felfutásában játszott szerepéről. A 

disszertáció alapjául szolgáló megállapítások túlnyomó többsége eredeti levéltári 

kutatásokon alapszik, a kevésbé ismert levéltári dokumentumok feldolgozásán. 

Elmondható, hogy a kutatások során feltárt levéltári dokumentumokat mindez ideig 

tudományos alapossággal és a fentiekben vázolt irányelvek alapján nem dolgozták fel. 

A kutatások során különböző típusú (levéltári dokumentumok, interjúk, sajtó) forrást 

használtam fel és kívántam összevetni. 

A disszertáció megírásakor a már megjelent történeti munkák mellett elsődlegesen a 

hazai levéltári forrásokra támaszkodtam, köztük is a Magyar Nemzeti Levéltár Országos 

Levéltárában található dokumentumok szolgáltak alapvető forrásul. Magyarország 1945 

utáni gazdaságtörténetének feldolgozásához rendkívül bőséges forrásanyag állt 

rendelkezésemre. A terjedelmes mennyiségű iratanyag több esetben már-már 

nehezítették a témában történő eligazodásomat. Ezért mindenképpen szükségesnek 

láttam a már kutatott forrásanyag fontossági sorrend alapján történő áttekintését, 

rendszerezését. A felhasznált forrásbázist a következőkben ismertetem. 

A disszertáció írásakor elsődlegesen a Magyar Nemzeti Levéltár Országos 

Levéltárában található iratanyagokat dolgoztam fel. E bőséges terjedelmű iratanyag 

azonban nem egyetlen iratképző szerv iratanyagában maradt fenn. Külön kiemelendő, 

hogy a kutatások során strukturálisan nagyon jól elkülöníthetők voltak az állami 
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gazdasági szervek iratai és a pártdokumentumok is. A feltáró munka során ezért 

áttekintettem a korszak gazdaságirányító szerveinek releváns iratait, amelyek nélkül a 

vizsgált időszakban e munkát megírni nem lehetett volna. Mindenekelőtt látnunk kell, 

hogy a legfontosabb központi gazdasági forrásanyagok a Gazdasági Főtanács (GF), a 

Népgazdasági Tanács (NT), az Országos Tervhivatal (OT), a Nehézipari Központ 

(NIK), és természetesen az egyes minisztériumok irataihoz kötődnek. A fent említett 

gazdasági csúcsszervek meghatározó szerepet töltöttek be az ország 1945 utáni 

gazdasági talpra állításában és hozzájárultak a központosított tervgazdasági rendszer 

létrejöttéhez. 

Témánk szempontjából a Gazdasági Főtanács iratanyagai mindössze annyiban 

voltak fontosak, hogy betekintést engedtek az 1945 utáni főbb gazdasági folyamatokba. 

A korábban zajlott gazdaságtörténeti témájú kutatások számos esetben hivatkoznak a 

Gazdasági Főtanács forrásaira, munkám során közvetve ezeket az iratokat is 

felhasználtam. Mint tudjuk, a kormány a gazdasági élet szükségleteinek a biztosítására 

tevékenységét a Gazdasági Főtanács útján gyakorolta. Hatásköre volt a gazdasági 

vonatkozású rendeletek előkészítése, annak előterjesztése a Minisztertanácshoz, továbbá 

közvetlen intézkedéseket tehetett egyes jogszabályok végrehajtása érdekében. Mint 

gazdasági csúcsszerv 1949 júniusáig létezett. Mindazonáltal nem nélkülözhettem a 

Minisztertanács idevonatkozó előterjesztéseit és határozatait sem, melynek 

legfontosabb, a témába illeszkedő iratait 1948-tól 1953-ig tekintettem át. Az egyes 

kérdések, mint például termelékenység, munkaverseny, stb. feldolgozásában 

segítségemre volt az Országos Levéltár által több kötetben kiadott „Minisztertanács 

napirendi jegyzékei” című kiadvány, valamint ehhez kapcsolódóan az érintett iratanyag 

digitális kutatási lehetősége. 

Hasonlóan fontos irategyüttest képeznek a Gazdasági Főtanács utódszerve, a 

Népgazdasági Tanács iratai, annál is inkább, mivel működése lényegében egybeesik a 

vizsgált időszakunkkal. 1949. június és 1952. november között a legfelső gazdasági 

szerv volt Magyarországon. Feladata volt a gazdasági tervezés és fejlesztés 

irányelveinek a meghatározása, a gazdasági vezető szervek működésének az 

összehangolása. Mint gazdaságirányító szerv, hatáskörébe tartozott vállalatok alapítása, 

megszüntetése is, többek között 1949. október 26-i ülésén döntött a Csepel Autógyár 

Nemzeti Vállalat megalakításáról is. Ennek nyomán a Népgazdasági Tanács üléseinek 

napirendi jegyzőkönyvei, előterjesztései és határozatai szintén jelentős részét teszik ki 

az áttekintett és felhasznált iratoknak. 
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Mindezeken kívül és a téma összetettségéből adódóan kutatásra érdemesnek 

tartottam azon szervek iratanyagait, amelyeket mindezidáig kevésbé, vagy egyáltalán 

nem vettek vizsgálat alá. Többek között ide tartoznak a Központi Gazdasági 

Döntőbizottság titkos ügykezelésű iratai, melyek között különböző vállalatok, így a 

Csepel Autógyár jogvitás ügyei is megtalálhatók. Ide sorolható az Országos 

Munkabérmegállapító Bizottság (OMB) iratanyaga is, melyben a bérpolitikával 

kapcsolatos iratokon kívül éves bontásban megtalálhatók voltak a Központi Statisztikai 

Hivatal iparstatisztikai jelentései is. Mindezen kívül a forrásanyagok áttekintése nem 

lett volna teljes a korszak munkaerő-politikáját irányító fő szerv, a Munkaerő 

Tartalékok Hivatala releváns iratanyagainak áttekintése nélkül. A szerv forrásanyagát 

elsődlegesen az autógyárat is érintő munkaerő-vándorlás kontextusában vizsgáltam. 

Minden bizonnyal a harmadik fő forráscsoportot jelentik az Országos Tervhivatal 

levéltári dokumentumai, amelyek szintén a Magyar Nemzeti Levéltárban kutathatók, 

annak korábbi IV. Gazdasági Szervek Osztályán (jelenleg 1945 utáni Politikai 

Kormányszervek Osztálya). Az 1947. június 11-én létrejött Országos Tervhivatal 

feladata a népgazdasági tervek kidolgozása és végrehajtása volt. Ennél fogva a hivatal 

központi (elnöki) iratanyagain túl azokat az iratokat használtam fel, amelyeken 

keresztül a legjobban nyomon követhetők a tervezés évekre lebontott folyamatai. A 

hivatalon belül a kohó- és gépipari beruházásokkal külön főosztály foglalkozott, 

amelynek dokumentumai értékesnek bizonyultak. Munkám során továbbá felhasználtam 

a Nehézipari Minisztérium (NIM), a Kohó- és Gépipari Minisztérium (KGM) témához 

kapcsolódó levéltári iratait is. Ezek közül is kiemelendők a KGM Beruházási Főosztály 

iratai, a KGM Titkárság és miniszteri értekezletek, a KGM Főkönyvelőség 

dokumentumai, amelyekben megtalálhatók a Csepel Autógyár mérlegbeszámolói, 

valamint a minisztérium alá tartozó Általános Gépipari Igazgatóság iratai, ahol a 21. 

tételben a hazai gépkocsigyártás-fejlesztéssel kapcsolatos dokumentumok szerepelnek. 

Megemlítendők a Kossa István3 miniszter iratai között fennmaradt levelezés, 

amelyben több, a Csepel Autógyárral kapcsolatos irat is található. A Magyar Nemzeti 

Levéltár óbudai részlegében folytatott kutatásaim során áttekintettem az Autó- és 

Traktoripari Tröszt (ATIT) vonatkozó dokumentumait is. A tröszt iratanyaga annyiban 

volt érdekes számomra, hogy mint a Csepel Autógyár felett felügyeleti jogkört gyakorló 

                                                 
3 Kossa István (1904–1965), kommunista politikus. A két világháború között szociáldemokrata szakszervezeti 
vezető. 1945-ben a Szakszervezeti Tanács főtitkára. 1948 és 1949 között nehézipari, majd ezt követően 
pénzügyminiszter. 1952-ben kohó- és gépipari, majd általános gépipari miniszterré nevezték ki. 
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szerv lényegében minden, a gyár működésével kapcsolatos ügybe beleláthatott. Külön 

érdekesség, hogy a tröszt élére 1952-ben az a Bíró Ferencné4 került, aki 1949-től első 

ízben irányította a vállalatot. 

A disszertáció írása során azonban a legjelentősebbnek a szintén nagy 

terjedelemben fennmaradt pártiratokat tekintem. Ehhez azonban a Magyar Dolgozók 

Pártja központi vezető szerveinek, többek között a Központi Vezetőség, a Politikai 

Bizottság, a Titkárság – teljes 1948 és 1953 közötti iratanyagát át kellett tekinteni. A 

kommunista párt apparátusa már 1947 végén hozzálátott egy átfogó gazdasági terv 

kidolgozásához. Az elképzelések és a döntések szinte minden alkalommal a párt vezető 

testületeinek ülésén születtek, többek között az MDP Politikai Bizottsága ülésein. 

Ahhoz viszont, hogy a végső döntéseket és belső vitákat feltárjam, szükséges volt 

megnézni az MDP Központi Vezetőség alá tartozó további, gazdaságpolitikai 

háttérmunkát végző, előterjesztéseket és elemzéseket készítő és végrehajtó osztályok 

iratait is. Ezek közé tartoznak a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, az Államgazdasági 

Osztály,5 az Államgazdasági Bizottság, továbbá az ötéves tervek gyűjteménye. 

Jelentős segítségemre voltak az MDP KV Ipari és Közlekedési Osztály iratai is, 

ahol nem kevésbé releváns iratok találhatók a közlekedési ágazat fejlesztési 

elképzeléseiről, az ország tehergépjárművel való ellátásáról. Különös jelentőségét az 

osztály iratainak az adja, hogy benne megtalálhatók voltak az egyes kormányzati 

szervek jelentései, feljegyzései és értékelései. Ezeket a jelentéseket több példányban is 

elkészítették és beküldték a pártközpont illetékes szervezeti egységének, jelen esetben a 

KV Ipari és Közlekedési Osztályának. Az osztály iratai között megtalálhatók a Kohó- és 

Gépipari Minisztérium Kollégiuma, mint miniszteri tanácsadó testület, üléseinek 

anyagai. Ezen kívül a minisztérium járműipari dekádjelentései, a KGM-vállalatok 

árutermelési tervei és a felügyeleti tröszt jelentései, továbbá a Népgazdasági Tanács 

                                                 
4 Bíró Ferencné, Bíró Eugénia szül. Katz Eugénia (1908–2004). Gépészmérnök, Rákosi Mátyás sógornője. 
1936-ban a Moszkvai Repülő Műszaki Főiskolán repülőmotor-szerkesztő és gépészmérnöki oklevelet szerzett. 
1927 és 1931 között a moszkvai repülőgépgyár műszaki ellenőre. 1941–1945 között a szovjet hadsereg 
műszaki tisztje. 1946-tól Magyarországon élt. 1949–1952 között a Csepel Autógyár első vezérigazgatója. 1952 
és 1954 között az ATIT igazgatója. Ezt követően a Járműfejlesztési Intézetben dolgozott. Életrajzi-szakmai 
visszaemlékezéseit összefoglalta: BÍRÓ EUGÉNIA: Az alkotás merészsége. Budapest, 2003. 79. 
5 Az MDP KV Államgazdasági Osztálya iratanyaga mintaszerűen rendezett. Az iratanyag azonban nem a 
levéltárba történő bekerülést követően nyerte el mai struktúráját, hanem még az osztály működése során. 
Szerkezetét tekintve elkülönítve megtalálhatók voltak benne a számomra legfontosabb dokumentumok. Az 
iratok a következő tematikai tárgysorrendben rendezettek: államosítás, népgazdasági tervek, az Országos 
Tervhivatal iratai, a beruházásokkal kapcsolatos vegyes iratok, pénzügy, munka- és bérügyek, termelés-
termelékenység, műszaki fejlesztés, külkereskedelem, stb. 



10 

határozatai vagy az Országos Munkabérmegállapító Bizottság előterjesztései.6 Ezek a 

dokumentumok összességében segítettek abban, hogy a párt adott osztályán egykor 

folyó munkáról, elemzésekről átfogó képet alkothassak, és arról, hogyan tekintettek a 

lezajlott, vagy éppen leállított Csepel Autógyári beruházásokra és a termelési 

problémákra. 

A pártiratok terjedelmes mennyisége mellett viszonylag jelentősnek tekinthető 

forrásanyag állt rendelkezésemre az állami ellenőrzés központi szervének levéltári 

fondján keresztül. 1949-ben hozták létre az Állami Ellenőrző Központot (ÁEK), 

melynek feladata volt az első ötéves népgazdasági terv és a beruházások vizsgálata az 

egyes vállalatoknál. Kevésbé köztudott, hogy a működése során több száz doboznyi 

iratanyagot produkáló mamutintézménynek szinte minden területen, így például a kül- 

és belkereskedelem, az építkezések, összességében a teljes kormányzati szisztéma 

területén joga volt ellenőrzéseket végrehajtani. Ennek megfelelően jelentős terjedelmű 

iratanyag foglalkozik a Csepel Autógyárra szánt kezdeti gyárépítkezések, beruházások 

ellenőrzésével, és a vállalatvezetők felelősségével, amelyek kitűnő lenyomatai a 

szocialista állam és tervgazdaság működési mechanizmusának. 

A vizsgálati iratokat a dolgozat számos fejezetében felhasználtam, annak okán is, 

hogy az ellenőrzések irataiból rekonstruálhatók a gyár működésének különböző 

folyamatai és munkáspolitikája is. Lényegesnek tartom megemlíteni, hogy ez idáig az 

állami ellenőrzésnek az üzemek működésében betöltött szerepéről viszonylag keveset 

tudunk. Ezért az értekezés külön fejezete foglalkozik a Csepel Autógyár és az állami 

ellenőrzés kapcsolatával. Fontos megemlíteni, hogy a disszertáció által vizsgált 

időszakban, a gyárban egyidejűleg több állami szerv is „kutakodott” (köztük a felettes 

minisztérium, a Központi Ellenőrző Bizottság is) keresve a gyár felfutása és működése 

során jelentkező problémákat. Ennek eredményeként számomra bőséges, 

ellenőrzésekkel kapcsolatos iratanyag maradt fenn, amelyet egyben óvatosan, megfelelő 

forráskritikával kell kezelnünk. Mindezen kívül a disszertáció írása során felhasználtam 

a Területrendezési Intézet (TERINT) dokumentumait is. Az intézet alapvető feladata 

volt tanulmányokat és terveket készíteni a gyár térségét érintő ipartelepítéssel 

összefüggésben és Szigetszentmiklós község fejlesztésével kapcsolatban. 

A disszertáció forrásbázisának bemutatásával egyidejűleg rövid kitérőt kell tennem, 

hiszen a kutatások és a levéltári forrásbázis szisztematikus feltárása során jelentős 

                                                 
6 Az egy csoportban fellelhető és több szerv jelentéseibe bepillantást engedő irategyüttes jelentősen 
megkönnyítette a kutatásomat, hiszen adott esetben más szervek iratait nem kellett újra áttekintenem. 
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figyelmet igényelt az, hogy feltérképezzem, valójában hol találhatók együttesen a 

Csepel Autógyárra vonatkozó levéltári források. A levéltári hierarchia rövid, de átfogó 

áttekintése során megállapítottam, hogy az iratanyagok több, különböző levéltárba 

kerültek be illetékesség szerint. A Csepel Autógyárra vonatkozó iratok a Magyar 

Nemzeti Levéltár Országos Levéltárán kívül az MNL Pest Megyei Levéltárában, a 

Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltárban,7 az Állambiztonsági Szolgálatok 

Történeti Levéltárában és nem utolsó sorban a Hadtörténelmi Levéltár és Irattárban 

voltak megtalálhatók. A Pest Megyei Levéltárban őrzött iratok közül viszonylag 

rendezett állapotban találtam a Csepel Autógyárral kapcsolatos dokumentumokat. 

Abból kiindulva, hogy a gyár működési területe Pest megyében volt, a Magyar 

Dolgozók Pártja még hiányzó megyei és pártbizottsági szintű iratanyagát is 

összegyűjtöttem és feldolgoztam. Ezek között találhatók az MDP Csepel Autógyári 

Pártbizottsága iratai és a gyárnak az 1950-es évekre vonatkozó mérlegbeszámolói, 

statisztikai adatközlései. Elengedhetetlenül fontos forrásegyüttest jelentettek a már 

említett pártbizottsági iratok, pártértekezletek jegyzőkönyvei, amelyek egészen új 

szempontot nyújtottak a vizsgált kérdések megközelítéséhez. Megkönnyítette a munkát, 

hogy a kutatások kezdete óta a megyei levéltárban befejeződtek a pártbizottsági iratok 

digitalizálásai munkálatai. Ezek különösen fontosak, mert olyan információkat 

tartalmaznak, amelyek más forrásokból eddig nem voltak ismertek, s amelyek jelentős 

mértékben segítették megismerni a korabeli állapotokat, így például a dolgozók 

normarendezést követő hangulatát. A legtöbb esetben ezeken keresztül kirajzolódik a 

vállalat és a munkavállalók sajátságos viszonyrendszere is. 

A Magyar Kommunista Pártnak a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltárban 

található iratanyagából elsősorban a párt vezető testületeinek iratait használtam fel. A 

Magyar Kommunista Párt gazdaságpolitikai célkitűzéseit, a hároméves terv 

előkészítésével kapcsolatos iratokat és az előterjesztések egy részét a párt 

Állampolitikai Osztályának anyagaiban találtam meg. Azonban kutatásaim során arra 

törekedtem, hogy nem szétfeszítve a disszertáció tartalmi kereteit, csakis a legfontosabb 

dokumentumokra és megállapításokra összpontosítsak, ugyanis a korábban megjelent 

gazdaságtörténeti jellegű munkák javarészt ugyanezen iratokra építkeztek. Kevesen 

                                                 
7 A köztudatban és a történeti munkák jegyzeteiben, mint Politikatörténeti Intézet Levéltára (PIL) jelenik 
meg. Az elnevezés azonban nem utal arra, hogy a levéltárban letétként megtalálhatók az egykori 
Szakszervezetek Központi Levéltárának (SZKL) iratanyagai is. A dolgozatban maradtam az általánossá vált 
„PIL” megjelölés mellett. A 2012. évi LXI. törvény a levéltár jelentős mennyiségű iratanyagát az állam 
tulajdonába utalta. Így azok jelenleg a Magyar Nemzeti Levéltárhoz tartoznak, azonban kutatni továbbra is az 
intézet levéltárában lehetséges. 
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tudják, hogy jelenleg a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltárban őrzik az egykori 

Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) alá rendelt központi szakszervezeti levéltár 

1945 utáni iratanyagát, mely jelentős forrásértéket képvisel. A Csepel Autógyárra 

vonatkozó szakszervezeti, munkaverseny-szervezési és a munkások szociális ügyeivel 

foglalkozó iratokat a VASAS Szakszervezet fondjában találtam meg, melyek Budapest 

Főváros Levéltára (BFL) Teve utcai épületében kutathatók. 

Kutatásom során az érdeklődésem kiterjedt a Hadtörténelmi Levéltár és Irattárban 

található dokumentumok tanulmányozására is. Mindez annak is betudható, hogy a 

Csepel Autógyár az 1950-es évektől jelentős hadiipari megrendeléseket volt kénytelen a 

Honvédelmi Minisztérium részére teljesíteni. Elmondható, hogy a levéltárban a 

rendszerváltást megelőzően szisztematikus iratanyag-feltárási és tudományos munka 

zajlott a Magyar Néphadseregről, annak alapvető szervezeteinek fejlődéséről, 

haderőnemeinek, fegyvernemeinek és főbb intézményeinek történetével 

összefüggésben. Ezeket, melyben megtalálhatók különböző korszakokat felölelő 

disszertációk, egyes gyárak hadiipari szempontú feldolgozásai a levéltár ún. 

„Különgyűjteményében” álltak rendelkezésemre.8 Mindazonáltal a legfontosabb 

forrásoknak a Magyar Néphadsereg egykor természetesen titkosított és évenkénti 

sorrendben szereplő iratait tekintem, melyek többek között a hadsereg harci jármű-

beszerzéseivel, típusjárművek-tervezésével, minőségi problémákkal kapcsolatosak. 

A kutatások és a dolgozat írása során nem nélkülözhettem a statisztikai jellegű 

forrásokat sem, melyekre nagy számban elsődlegesen a pártiratokban találtam rá. 

Mindez egyúttal jelzi, hogy az MDP illetékes osztályain óriási mennyiségű adattal 

dolgoztak. Ezért fontosnak tartottam, hogy a statisztikai források halmazát, a statisztikai 

munka kiindulópontjait részletesen is bemutassam. A már rendelkezésemre álló 

statisztikai adataimat kiegészítették a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 

Könyvtárában végzett kutatásaim is. Ami a dolgozat statisztikai forrásbázisát illeti, 

megállapítható, hogy több, különböző forrásokból származó statisztikai adatot 

(beruházási adattár, munkaerő- és termelékenységi statisztikai összefoglalók, stb.) is 

felhasználtam.9 A tervgazdaság rendszere alapvetően nem működhetett megfelelő 

statisztikai „háttéripar” nélkül. Ennek nyomán a vizsgált időszakban jelentős 

mennyiségű statisztikai adat érkezett a népgazdaság számára egyik meghatározó 

                                                 
8 HLI, Tgy. II. IV/B–23. A Csepel Autógyár a hadiipar szolgálatában 1949–1980. valamint: FALUDI MIHÁLY: 
A Magyar Néphadsereg páncélos- és gépjárműtechnikai eszközeinek fejlődéstörténete. 1985. [Kézirat]. 
9 Beruházási adattár 1950–1971. KSH, Budapest, 1973., Beruházások 1950–1953. KSH, Budapest, 1954. 
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jelentőséggel bíró szervhez, a Központi Statisztikai Hivatalhoz, amely még külön 

kiadóvállalatot is működtetett.10 Ezek az adatok – melyek egyrészt vállalatok termelési 

kimutatásai, éves tervei, előirányzatai voltak – már a vállalatok statisztikai és 

közgazdasági, vagy termelési osztályain nagymértékű átalakításon estek át, amíg a 

minisztériumba, vagy a hivatalba megérkeztek. 

Ma már biztosan állíthatjuk, hogy statisztika nélkül a tervgazdaság nem működött 

volna úgy, ahogy működött, nemcsak Magyarországon, hanem bárhol, ahol a szovjet 

típusú gazdasági modell bevezetését tervezték. Már Lenin a statisztikával kapcsolatban 

úgy fogalmazott, hogy „… a szocializmus – mindenekelőtt nyilvántartás.”11 A 

statisztikára tehát mind Lenin, majd Sztálin és azt követően pedig a kelet-közép-európai 

csatlósállamok vezetői és főbb ideológusai is úgy tekintettek, mint a tervszerű, 

szocialista gazdálkodás eszközére. Ennek nyomán, az 1950-es években Magyarországon 

is lendületet vett az iparstatisztika gyors fejlesztése, és mint ilyen, hamarosan a 

tervgazdálkodás egyik nélkülözhetetlen eleme lett.12 

Magának az iparstatisztikának a tervgazdálkodásban meghatározó szerepet szántak. 

Az iparstatisztika általános feladatait hét pontban határozták meg, melyek a következők 

voltak: 1) az ipari tervek teljesítésének ellenőrzése; 2) az ipar általános állapotának 

vizsgálata; 3) az ipari fejlődés vizsgálata; 4) az iparban érvényesülő törvényszerűségek 

tanulmányozása; 5) a kölcsönös összefüggések vizsgálata; 6) a rejtett tartalékok 

feltárása; 7) az ipari munka színvonalának és ütemének elemzése. Az iparstatisztikának 

tehát a fő ideológusok elsődlegesen a tervek teljesítésének ellenőrzését, a tervektől 

történő eltérések vizsgálatát és a tartalékok feltárását szabták meg. A statisztikának 

alapvetően tehát „segítő”  jelleget kívántak adni, miközben a jelentősen kozmetikázott 

vállalati adatok hozzájárultak ahhoz, hogy a munkások a terveket nem, vagy csak alig 

tudták teljesíteni. Meglehetősen cinikusan hangzanak Sztálin szavai, aki a statisztikai 

tervezőmunkával kapcsolatban a következőképpen fogalmazott: „Csak bürokraták 

gondolhatják, hogy a tervező munka a terv összeállításával befejeződik. A terv 

összeállítása csak kezdete a tervezésnek.”13 Az iparstatisztika és módszereinek a 

magyarországi meghonosítása természetesen szovjet minták gondolkodás nélküli 

                                                 
10 A különböző munkák „A Szocialista Statisztika Könyvtára” sorozatban jelentek meg. 
11 Lenin Művei. XXVI. kötet. Szikra, Budapest, 1952. 293. 
12 A statisztikusok munkájának segítésére 1953-ban egy összefoglaló, tankönyv-jellegű kötet látott napvilágot: 
LUKÁCS OTTÓ: Iparstatisztika. Statisztikai Kiadóvállalat, Budapest, 1953. 399. 
13 Sztálin Művei. XII. kötet. Szikra, Budapest, 1950. 370. 
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átvételével történt.14 Minden bizonnyal az iparstatisztikai kézikönyv – azon kívül, hogy 

átfogó képet ad az iparstatisztika magyarországi szervezetéről és a magyar iparági 

besorolásról – témánk szempontjából értékes része a Csepel Autógyárról készített 

korabeli statisztikai elemzés. A kötet és a benne szereplő megállapítások munkámra 

nézve azért voltak fontosak, mert a Csepel Autógyárat több esetben is példaként hozza 

fel egyes számítások (mint például a termelési tervek teljesítésének, a termelés 

tervszerűségének és egyenetlenségének a vizsgálata) elkészítésénél.15 

A fentieket figyelembe véve a statisztikai adatokhoz óvatosan kellett közelítenem. 

Amennyiben lehetőségem adódott, akkor a Csepel Autógyár termelésével kapcsolatban 

két különböző forrásból származó adatot is megpróbáltam összevetni. Az esetek 

többségében azonban azzal szembesültem, hogy az adatok kisebb-nagyobb mértékben 

eltértek egymástól. A statisztikai adatok összevetése a Csepel Autógyár esetében – azok 

jelentős száma miatt – nem bizonyult egyszerű feladatnak, ezért munkámat az óvatos 

fenntartás és az ellenőrzés jellemezte. 

Kutatásaimat kiterjesztettem az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárára 

is. Témám szempontjából különösen értékesnek bizonyultak azok a vizsgálati dossziék, 

amelyek a Csepel Autógyárban 1951 végén történt sztrájkmegmozdulásról szóltak. A 

forrásanyagot további dokumentumokkal együtt feldolgoztam és a disszertáció 

megfelelő fejezetében felhasználtam. Mindazonáltal az állambiztonsági iratok között a 

legfigyelemreméltóbbak az autógyári vezetőkről és a dolgozókról készített jellemzések 

voltak. Ezek sok esetben teljesen új megvilágításba helyezték a vállalatot, az 

igazgatóság működését és a vezető beosztású dolgozók helyzetét. Külön ki kell emelni 

azokat az állambiztonsági forrásokat, melyek az autógyár termelési problémáival, 

„bércsalásaival” és a munkások hangulatával és a hatalom elleni megnyilvánulási 

formáival foglalkoznak. 

Kiegészítésként rövid, de hasznosnak bizonyult kutatást végeztem a Magyar Rádió 

Archívumában, ahol a Csepel Autógyárra vonatkozóan találtam értékes interjúkat az 

1950-es évek első éveiből. A gyári dolgozókkal készített interjúk, termelési beszámolók 

az archívum Műsorboríték Tárában maradtak fenn és több olyan rádióműsor is 

fennmaradt, melyeket jól tudtam hasznosítani. Mindezen túl munkám során haszonnal 

                                                 
14 Mintaként szolgált: D. V. SZAVINSZKIJ: Az iparstatisztika tankönyve. Statisztikai Kiadó Vállalat, Budapest, 
1950. 378. 
15 LUKÁCS, i. m. 1953. 84–90. 
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nyúlhattam a korabeli „dokumentumgyűjteményekhez” is, melyekben a kommunista 

párt kongresszusainak jegyzőkönyveit, az ott elhangzott beszédeket jelentették meg.16 

Munkám során, ahogy már utaltam is rá, törekedtem a Csepel Autógyárban dolgozó 

és még élő személyek megszólaltatására, akikről feltételeztem, hogy közvetlen 

információval rendelkeznek a disszertációmban is vizsgált kérdések megválaszolására. 

A velük személyesen készített interjúim – amelyek javarészt társadalomtörténeti 

jellegűek voltak – pótolhatatlannak bizonyultak. Sajnálatos módon azonban többekkel 

már nem sikerült személyes interjút készítenem, ezért bizonyos esetekben más kollégák 

által készített interjúkra támaszkodtam. Az iparpolitika és a Csepel Autógyár 

tervgazdaságban betöltött szerepének bemutatása lényegében alapkutatást és alapos, 

szisztematikus levéltári feltáró munkát igényelt. 

 

* 

 

A disszertáció nem készülhetett volna el a Magyar Nemzeti Levéltár Országos 

Levéltárának, a Pest Megyei Levéltárnak, Budapest Főváros Levéltárának és nem utolsó 

sorban a Politikatörténeti Intézet levéltárosainak önzetlen segítsége nélkül. Kéréseimet 

szinte minden esetben azonnal teljesítették. Kiemelt köszönettel tartozom 

témavezetőmnek, Dr. Varga Zsuzsannának, aki munkámat folyamatos figyelemmel 

kísérte. Szakmai iránymutatása, tanácsa és bátorítása mindig a legjobb pillanatban 

érkezett. Köszönet illeti azokat a történész kollégáimat és barátaimat, akik szakmai 

tanácsaikkal, a disszertáció egyes részeinek elolvasásával, észrevételeikkel, kritikai 

megjegyzéseikkel segítették a dolgozat pontosítását. Külön meg kell említenem 

barátomat, Jószai Attilát, aki szigetszentmiklósi lakos lévén a térség 

településfejlesztését kutatva több, egykori gyáralapítóval készített interjút bocsátott a 

rendelkezésemre. Végezetül köszönetet kell mondanom munkahelyemnek, a Magyar 

Nemzeti Levéltárnak, hogy biztosította számomra a kutatás feltételeit, és támogatta 

kutatómunkámat. 

 

 

 

 

                                                 
16 A szocializmus építésének útján. A Magyar Dolgozók Pártja II. kongresszusának anyagából. Szikra, 
Budapest, 1951. 354. 
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1. 1. A TÉMA HISTORIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉSE  
 

A disszertáció historiográfiai fejezetében bemutatom az 1945 utáni magyar 

gazdaságtörténet-írás főbb irányait, amelyet 1990-ig tárgyalok. Úgy gondolom, hogy a 

rendszerváltás jelentős mérföldkőnek bizonyult a hazai gazdaságtörténet-írás 

folyamatában. Ezért munkámban arra is választ keresek, hogy hol tart jelenleg az 1990 

utáni gazdaságtörténet-írás és napjainkban milyen gazdaságtörténettel foglalkozó 

történeti iskolák léteznek Magyarországon. Kérdésem továbbá, hogy születnek-e újabb 

gazdaságtörténeti témájú munkák ma Magyarországon, és ezek hová helyezhetők? 

Külön alfejezetben foglalkozom a rendszerváltást megelőző társadalomtörténeti, 

szociológiai kutatásokkal. Mindezek mellett elsődleges fontosságúnak tartottam, hogy 

összegezzem az 1990 előtti és 1990 utáni üzem- és vállalattörténeti kutatásokat. Azt a 

kérdést tettem fel, hogy az 1960-as évek közepén elindult és kiemelten támogatott 

üzemtörténet-írás iskolája mennyiben élte túl a rendszerváltást, létezik-e kontinuitása és 

van-e egyáltalán igény a társadalomtudományi kutatásokon belül a gyártörténetre? 

Jóllehet a magyar gazdaságpolitika két világháború közötti és az azt követő 

periódusáról bőséges szakirodalom áll rendelkezésünkre, a magyar iparpolitika – 

különösen annak 1945 utáni fejlődése – többnyire csak összefoglaló, általános 

gazdaságpolitikai munkákban kapott helyet. A témával foglalkozó szakirodalom nagy 

része 1990 előtt született, melyek közül kétség kívül Berend T. Iván17 és Ránki 

György18 munkássága a legkiemelkedőbb. A magyar történészek közül elsőként ők 

gyűjtöttek forrásanyagokat, és használtak fel statisztikai adatokat a magyar 

gazdaságtörténet-írást illetően. Kettejük tollából számtalan alapmunka, tanulmány látott 

napvilágot a magyar gazdaság fejlődésére vonatkozóan, amelyre a következőkben térek 

ki. A magyar iparpolitikáról, illetve annak szakpolitikai és más ágazatokra való 

kihatásáról összefoglaló mű, monográfia csak csekély számban jelent meg, azokról 

szórványos ismeretekkel rendelkezünk. 

 

 

                                                 
17 Berend Tibor Iván (1930–), történész, közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes 
tagja. 1973 és 1979 között a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem rektora, 1985 és 1990 között az 
MTA elnöke, 1988 és 1989 között a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Központi Bizottsága tagja. A 
magyar és közép-európai gazdaságtörténet-írás nemzetközileg elismert kutatója. 
18 Ránki György, (1930–1988) történész, egyetemi tanár, az MTA tagja. 1962-től az MTA Történettudományi 
Intézet igazgatóhelyettese, 1986-tól igazgatója volt. Főbb kutatási területe a 20. századi magyar, kelet-európai, 
valamint európai gazdaságtörténet volt. 
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1. 2. AZ 1990 ELŐTTI GAZDASÁGTÖRTÉNET -ÍRÁS FŐBB IRÁNYAI  
 

Az 1945 utáni magyar gazdaságtörténeti szakirodalom legjelentősebb képviselői a már 

említett szerzőpáros, Berend T. Iván és Ránki György voltak. A budapesti 

Közgazdaságtudományi Egyetem, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 

(ELTE) elvégzése után Berend T. Iván kutatási területe a 19–20. századi Magyarország 

és Közép-Európa gazdaságtörténete, valamint elsősorban a fejlődésben elmaradt európai 

térségek gazdasági modernizációja felé összpontosult. Ismereteim szerint mindeddig 

nem történt kísérlet gazdaságtörténeti munkásságuk elemzésére. Ezért dolgozatomban 

röviden igyekszem górcső alá venni főbb tudományos munkáikat.19 Berend 

gazdaságtörténeti munkáiban a modern gyáripar kialakulásával, a nemzeti jövedelem 

alakulásával és a gazdasági reformokkal foglalkozott, de külön kiemelendők a közép- és 

kelet európai fejlődést összehasonlító gazdaságtörténeti munkái. Munkásságuk 

megítélése a történettudományban napjainkra kérdésessé vált. Az 1950-es években 

szárnyaikat még csak bontogató történészek olyan időszakban láttak munkához, amikor 

a marxista történettudománynak sajátos, vissza nem térő „történelmi” szerepet szántak: 

Magyarország politika- és gazdaságtörténelmének (közelmúltjának) és jelenének 

marxista alapokon nyugvó újraértelmezését. Berend T. Iván munkája és módszerei 

mindezek ellenére úttörő jellegűek voltak. 

Találónak, de egyúttal magyarázatnak is tartom a Berend T. Iván szakmai 

pályafutását röviden jellemző gondolatot, miszerint szakmai fejlődése során élesen 

elkülöníthető szakaszok figyelhetők meg. Ezek szerint tudományos munkásságának 

kezdeti szakaszát az aprólékos levéltári feltárás, a következő periódusát az 

összehasonlító gazdasági elemzések jellemezték, végül munkásságának harmadik 

időszakára a nagy összefoglalók váltak meghatározóvá.20 

A következőkben Berend T. Iván azon munkáit tekintem át, amelyekre a Kádár-

rendszerben lényegében etalonként tekintettek. Korszakában meghatározó horderejű 

munkának volt tekinthető a magyar gyáripar második világháború előtti és háború alatti 

                                                 
19 A szerző, illetve szerzőpáros monográfiáinak és tanulmányainak jelentős része idegen nyelven is megjelent, 
ezek közül a legfontosabbak a következők: IVÁN T. BEREND: Social economic researches on the history of 
East-Central Europe. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1971. 231., Hungary a century of economic development. 
New York, 1974. 263., Economic in East-Central Europe in the XIXth and XXth centuries. London, 
Columbia Univ. Press, 1974. 402., The Hungarian economic reforms 1953–1958. Cambridge University 
Press, New York, 1990. 347., IVÁN T. BEREND–GYÖRGY RÁNKI: Studies on Central and Eastern Europe in 
the twentieth century regional crisis and the case of Hungary. Aldershot–Burlington, 2002. 351. 
20 A fejtegetés Csaba László recenziójából származik. Lásd bővebben: BEREND T. IVÁN: Európa gazdasága a 
20. században. Pénzügyi Szemle, 54. évf. 2009/4. sz. Berend személyes történelmi tapasztalatainak 
megértéséhez: BEREND T. IVÁN: A történelem – ahogyan megéltem. Kulturtrade Kiadó, Budapest, 1997. 341. 
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időszakáról írt monográfiája, melyet Ránki Györggyel közösen írt.21 Az előszóban úgy 

fogalmaztak, hogy az 1950-es évek történetkutatása a közel száz évet felölelő 

iparfejlődés felé fordult. Ennek nyomán a korszak általános gazdasági és politikai 

fejlődésével párhuzamosan mutatja be az iparfejlődés Magyarországra gyakorolt 

hatásait.22 A korszakban jelentősnek mondható könyvének tekintem az újjáépítés 

gazdaságpolitikai összefüggéseiről írt monográfiáját, amely 1962-ben látott 

napvilágot.23 A munka természetszerűleg nem lehetett független a marxista felfogás 

valamennyi elemétől, így többek között az 1945 és 1948 között lezajlott folyamatokat a 

kommunista párt retorikájának megfelelően a nagytőke elleni küzdelem időszakaként 

mutatja be. Kétségkívül, s ezt ki kell hangsúlyozni, a munka fő célkitűzését, miszerint a 

rendelkezésre álló források felhasználásával be kívánta mutatni az 1945 utáni népi 

demokratikus fejlődés eredményeit, elérte. Azonban politikai tartalmú megállapításai 

felett az idő túlhaladt. Fontos megemlítenünk azt is, hogy munkájának legvégén 

finoman érzékeltette az újjáépítés során a gazdaságban jelentkező ellentmondásokat. 

Könyvének 378. és 379. oldalán a következőképpen fogalmazott: „Győzedelmes 

forradalmi szakasz volt ez, melyben minden hónap, hét, sőt nap is újabb sikereket 

hozott, s mely világszerte megcsodált gazdasági virágzással járt együtt. Ebben a 

helyzetben érthetően elhomályosodtak azok a gazdasági ellentmondások és 

negatívumok, melyek a gazdaság új szervezetének kiépítése és a gyors fellendülés 

közepette csírájában jelentkeztek. A tőke felszámolása, az a valóságos honfoglalás, amit 

a gyárak munkáskézbe vétele jelentett [t. i. a gyárak államosítása – K. A. megj.] 

elhomályosította a hibát és a veszélyeket, amit a gazdaság új szervezetének túlzott 

centralizációja és ebből eredő kezdődő bürokratizálódása jelentett.”24 

Berend T. Iván a gazdaságpolitikában bekövetkező torzulásokat itt még annak tudja 

be, hogy a „forradalmi sikerek” ellenére a gazdasági vezetésben hiányoztak a 

tapasztalatok, a gazdaságirányítás új, fiatal, tapasztalatlan volt, köztük a munkásság 

köréből kiemelt vezetők is. A végkövetkeztetése ennek ellenére mégis kettős értelmű: 

egyrészt a gazdaságirányítás új szervezete részéről az erős központi irányítás 

elkerülhetetlen látszott, másrészt beismeri, hogy […] „a később kiterebélyesedő és 

                                                 
21 BEREND T. IVÁN–RÁNKI GYÖRGY: Magyarország gyáripara a második világháború előtt és a háború 
időszakában (1938–1944). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958. 624. 
22 U. o. 5. 
23 BEREND T. IVÁN: Újjáépítés és a nagytőke elleni harc Magyarországon 1945–1948. Közgazdasági és Jogi 
Kiadó, Budapest, 1962. 407. 
24 U. o. 378–379. 
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fontos életnedveket elszívó hibák káros vadnövényeinek csírái kerültek a földbe.”25 

Berend úgy vélte munkájában – s ezzel előremutatott az 50-es évekre –, hogy az akkor 

jelentkező súlyos gazdasági bajok felszínre törése az új fejlődési szakasz nemzetközi és 

hazai politikai és gazdaságpolitikai helyzetnek köszönhető.26 Látható, hogy mind az 

1958-ban Ránki Györggyel írt könyvén, mind pedig a későbbiekben keletkezett 

munkáin jelentősen érződnek a korszak gazdaságpolitikai programjainak bélyegei. 

Berend T. Iván meghatározó munkájának tekintem az első ötéves terv 

gazdaságpolitikájáról írt értekezést, mely 1964-ben jelent meg.27 A munka értékét 

jelenti, hogy a szerző először feltárt és publikált levéltári forrásanyag felhasználásával 

elemezte az 1948 utáni tervutasításos gazdaságpolitika elveit és irányait, különös 

tekintettel figyelve a 40-es évek végén elkövetett gazdaságpolitikai hibákra, amelyre az 

újjáépítéssel foglalkozó munkájában már utalt. A munka ekkor lényegében kutatásának 

továbbfolytatását jelentette. Ennek alátámasztására fontos megjegyeznem, hogy Berend 

T. Iván a maga idejében a gazdasági folyamatok szemlélője volt, a 60-as évek folyamán 

pedig a gazdasági reform előkészítésében is részt vett. A szerző egyúttal viszont maga is 

elismeri, hogy a korszak teljes gazdaságtörténet-írására nem vállalkozhatott, valamint 

írásának egyes igazságairól kiderülhet, hogy részigazság, vagy félreértés volt. Ezt 

óvatossággal úgy teszi meg, ahogy ő fogalmaz: „A legújabbkori történelem kutatója 

számára azonban mégis úgyszólván leküzdhetetlen belső kényszer, hogy saját korának 

saját koráról is írjon.”28 Munkájában újszerű, hogy a gazdaságpolitika szakaszait 

vizsgálva leszögezi: azokat nem a népgazdasági tervek határozzák meg. Az első ötéves 

terv megindulása nem nyitott és nem is zárt új korszakot a gazdaságpolitikában. Berend 

T. Iván bevezetőjében alátámasztja, hogy periodizációra szükség van, amennyiben azt 

kívánjuk bizonyítani, hogy a gazdaságpolitikai hibák 1948 és 1949 éveire vezethetők 

vissza, amelyek 1952–1953-ra rendkívül súlyos gazdasági következményekhez 

vezettek. Munkájában le kívánt számolni azzal a mesterséges válaszfallal, amely 

szerinte a gazdaságpolitikában az első ötéves terv és az azt bevezető évek között voltak, 

valamint azzal az állásponttal, miszerint az első ötéves terv során mutatkozó súlyos 

hibákat egyesek a terv 1951 eleji felemeléséből származtatják.29 

                                                 
25 U. o. 379. 
26 U. o. 380. 
27 BEREND T. IVÁN: Gazdaságpolitika az első ötéves terv megindulásakor. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
Budapest, 1964. 135. 
28 U. o. 7. 
29 Itt Berend T. Iván a Valóság című folyóirat hasábjain Mód Aladárral lefolytatott vitájára utalt. Lásd 
bővebben: Valóság, 1964/2. és 4. sz. 
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Tanulmányában, mely terjedelmileg ugyan nem jelentős, két fejezetet szentel a 

gazdaságpolitika átfogó vizsgálatának. Az első fejezetben a gazdaságpolitika szocialista 

koncepciójának kérdésével foglalkozik. A második fejezetében a gazdaságpolitikában 

kialakuló hibák rendszerét állítja a középpontba, mint például az iparosítás irreális 

gyorsaságnak és sztálini elméletének történelmietlen szemléletét, valamint az ország 

adottságainak figyelmen kívül hagyását. Berend külön alfejezetben tér ki a 

mezőgazdaság fejlesztésének elhanyagolására. 

Fontosnak tartom megemlíteni Berend T. Ivánnak a magyar gazdaság 1848 és 1944 

közötti történetéről írt könyvét is, melyet Szuhay Miklóssal közösen írt.30 Az átfogó 

jellegű munka célja egy kézikönyv összeállítása volt, mely nagyban hozzájárul a 

gazdaságtörténetnek az egyetemi oktatásban való felhasználásához. A kötet 

megírásában szerepet játszott, hogy Pach Zsigmond Pál31 vezetésével a Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdaságtörténeti Tanszékén hozzáfogtak a magyar 

gazdaságtörténet egyetemi tananyagának kidolgozásához. Azt láthatjuk, hogy a 

szerzőkben jogos igény jelentkezett az 1950-es évek marxista szemléletű kutatásainak 

az újraértékelésére, pontosítására. A monográfiának az 1919 és 1944 közötti évtizedekre 

vonatkozó részeit használtam fel, azon belül is elsődlegesen Magyarország iparának a 

II. világháború alatt végbement fejlődésére és szerkezeti változásaira összpontosítva a 

figyelmet. 

A munka folytatásának tekinthető az 1974-ben megjelent és egyetemi tankönyvként 

is használt átfogó gazdaságtörténeti összegzése.32 Berend T. Iván ebben elismeri, hogy a 

megfelelő időtávlat a történelmi értékelések kialakítását hátráltathatja és tévedéseket 

okozhat. Ezt itt mégis azzal látja „kiküszöböltnek”, hogy az 1968-ban bevezetett 

gazdaságirányítási reformmal a gazdasági folyamatok egy történelmi szakasza vált 

lezárttá, elemezhetővé.33 Jóllehet 1968-ban lezárult egy gazdaságpolitikai folyamat, 

azonban a rendszer a helyén maradt, s ezzel együtt a megújíthatatlan gazdaságpolitikai 

ideológiai sem változott. 

Fontosnak tartom, hogy említést tegyek Berend T. Ivánnak a kelet-közép-európai 

„népi demokratikus országok” gazdasági fejlődésének komparatív kutatásairól is, 
                                                 
30 BEREND T. IVÁN–SZUHAY MIKLÓS: A tőkés gazdaság története Magyarországon (1848–1944). Kossuth 
Könyvkiadó, Budapest, 1975. 382. 
31 Pach Zsigmond Pál (1919–2001), történész, egyetemi tanár. 1952 és 1992 között a Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egyetem professzora, 1963 és 1967 között az egyetem rektora. A Magyar 
Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének egyik alapítója, 1967 és 1985 között igazgatója. 
32 BEREND T. IVÁN: A szocialista gazdaság fejlődése Magyarországon 1945–1968. Kossuth Kiadó, 
Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1974. 237. 
33 U. o. 5. 
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amelyek közül számos idegen nyelven is napvilágot látott.34 Másfél évszázad legújabb 

összegzését tette közzé 2009-ben Csató Tamással közösen írt angol nyelvű 

tanulmánykötete.35 Fő megállapítása az, hogy az elmúlt 150 év gazdasági próbálkozásai 

folyamatos modernizációs kísérletek sorát jelentették, melyek végeredményben felemás 

eredménnyel jártak és nem járultak hozzá Magyarországnak a Nyugathoz történő 

gazdasági felzárkózásához. Másik megállapítása szerint Magyarország ennek 

következtében a perifériára szorult. Erről bővebben egy másik könyvében is részben 

már értekezett.36 

Külön figyelmet szenteltem munkám során a II. világháború utáni 

gazdaságtörténész-generáció másik kiemelkedő személyiségének, Ránki György 

munkásságának a tanulmányozására. Egyik fő munkájának az első 3 éves terv 

időszakáról készített összefoglaló munkát tekintem, mely egykoron kandidátusi 

disszertációjának alapját képezte.37 Könyvében sorra veszi a tervgazdaság 

magyarországi adaptálásához vezető körülményeket, köztük a gazdaság átszervezésére 

irányuló kísérleteket és az államosításokat. Az amúgy rendkívüli alapossággal 

összeállított munka sem mentesült a korszak politikai-ideológiai hatásaitól. A könyvben 

lényegében a hároméves tervnek az egyes gazdasági ágazatokra (mezőgazdaság, ipar, 

azon belül is nehézipar és könnyűipar, valamint külkereskedelem és közlekedés) 

lebontott kvantitaív-centrikus megközelítését követhetjük nyomon. 

Külön fejezet foglalkozik a magyar társadalom, azon belül is a munkásság 

életszínvonalának fejlődésével. Szembetűnő a kötet lapozgatása során, hogy témájának 

opponense éppen az a Berei Andor38 volt, aki kommunista politikusként 1947-től az 

Országos Tervhivatalt irányította, továbbá Ságvári Ágnes.39 Ránki György munkájában 

                                                 
34 Bővebben lásd: BEREND T. IVÁN: Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a XIX–XX. században. 
Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1969. 415., valamint: BEREND T. IVÁN: Válságos évtizedek: Közép- és 
Kelet-Európa a két világháború között. Gondolat Kiadó, Budapest, 1982. 438., BEREND T. IVÁN: Terelőúton. 
Szocialista modernizációs kísérlet Közép-és Kelet-Európában 1944–1990. Vince Kiadó, Budapest, 1999. 398. 
35 IVÁN T. BEREND–TAMÁS CSATÓ: Evolution of the Hungarian Economy 1848–1998. One-and-a-Half 
Centuries of Semi-Succesful Modernization, 1848–1989. Columbia University Press, New York, 2001. 406.  
36 IVÁN T. BEREND: Central and Eastern Europe 1944–1993, detour from the periphery to the periphery. 
New York, Cambridge University Press, 1996. 414. 
37 RÁNKI GYÖRGY: Magyarország gazdasága az első 3 éves terv időszakában (1947–1949). Közgazdasági és 
Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1963. 427. 
38 Berei Andor (1900–1979), kommunista gazdaságpolitikus. 1946. szeptembertől az MKP Állampolitikai 
Osztály helyettes vezetője. 1947. július és 1948. november között az Országos Tervhivatal főtitkára, később 
külügyminisztériumi politikai államtitkár. 1954 és 1956 között az OT elnöke. Az MDP megalakulásától annak 
összeomlásáig a Központi Vezetőség tagja. Kisebb megszakításokkal a Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetemen tanított egyetemi tanárként. 
39 Ságvári Ágnes (1928–2000), kommunista politikus. 1945-ben lépett be a Magyar Kommunista Pártba. 1947-
ben az Államvédelmi Osztályon dolgozott rendőrnyomozó alhadnagyként, majd ezt követően a Magyar 
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– hasonlatosan Berend T. Ivánhoz – szintén a jelenkor történetének kutatására helyezi a 

hangsúlyt, miközben maga is elismeri, hogy „A jelenkor történetét kutatni olyan sajátos 

stúdium, amelynek módszertana, elvi tisztázása még meglehetősen a kezdeteknél tart. Az 

1956 előtti próbálkozások jórészt szubjektivista torzulássá fajultak, s bár fennen 

hirdettük a történelmi törvényszerűségeket, a népi demokrácia kérdéseivel foglalkozó 

munkák jó részét a történelem gyökeres szubjektivizálása, a törvényszerűségek 

tekintélyes részének belőlük való eltávolítása jellemezte.”40 

Munkájának célja az volt, hogy az addigi fejlődési folyamatba beágyazva, a 

hároméves terv időszakát új korszakként ábrázolja a magyar gazdasági fejlődés 

folyamatában, természetesen marxista alapokon. Végkövetkeztetésében Ránki kifejti, 

hogy a hároméves terv időszakában a Magyar Kommunista Párt (és a Magyar Dolgozók 

Pártja) alapvetően helyes gazdaságpolitikát folytatott. Továbbmenve megállapítja, hogy 

az 1947 és 1949 közötti gazdaságpolitikai időszakot követő eredményeket 1949-től 

kedvezőtlen előjelek kísérték. Az itt megfogalmazott álláspont még összhangban van a 

korábban ismertetett, Berend T. Iván által is képviselt felfogással, azonban Ránki úgy 

véli, hogy a problémák eredendően a politikai életben mutatkoztak (pl. koncepciós 

perekkel, a személyi kultusszal) és a hibák nem magában a tervgazdaság rendszerében 

keresendők. Hozzá kell tennünk, hogy Ránki végül kifejti, az ún. „egészségtelen 

jelenségek” elsődlegesen néhány intézkedésben jelentkeztek, anélkül, hogy megtörték 

volna a korszak alapjában egészséges fejlődését. Könyvének másik végkövetkeztetése, 

hogy a kommunista gazdaságpolitikának köszönhetően végeredményben 1949-re 

megteremtődtek az előfeltételei egy „erős” szocialista Magyarország felépítésének.41 

Berend T. Iván munkái közül említésre méltónak tartom az 1956 és 1965 közötti 

évek elemzésére tett kísérletét.42 A kötet a „Nemzet és emlékezet” sorozatban jelent meg 

1983-ban, alcímében pedig a szocialista gazdaság magyarországi modelljének a 

történetére utal. A kötet küldetése sokatmondó: „A vizsgált évtized jelenünk szerves 

része […] Bár még az egyes meghatározó személyiségek szerepének értékelése 

úgyszólván lehetetlen, mégis a korszak szereplői ott élnek, vitáznak, döntenek munkám 

lapjain. Jelen vannak cselekedeteikkel és nézeteikkel. Ennél többet a jelenkor kutatója 

                                                                                                                                               
Demokratikus Ifjúsági Szövetségnél (MADISZ) végzett pártmunkát. 1970 és 1985 között Budapest Főváros 
Levéltárának igazgatója. 
40 RÁNKI, i. m. 1963. 3. 
41 U. o. 402. 
42 BEREND T. IVÁN: Gazdasági útkeresés 1956–1965. A szocialista gazdaság magyarországi modelljének 
történetéhez. Budapest, Magvető, 1983. 463. 
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nem tehet. Talán még ennyit sem.”43 Berend munkájában nem tesz mást, mint folytatja a 

jelenkor-történeti kutatását, amelyet akkor már több mint két évtizede kezdett el. 

Állítása szerint az 1960-as évek első felében írt tanulmányai már magukon hordozzák 

egy korszak gazdasági szemléletét. 

A kötet másik küldetése, hogy a magyar gazdaság sorskérdéseire adjon válaszokat, 

melyeket a Kádár-korszak gazdaságpolitikusainak is a figyelmébe ajánl. 

Vitathatatlannak látja – s ez kitűnik munkájából is –, hogy létezik a szocialista gazdaság 

magyarországi modellje, amelynek új fejezete 1956-ban nyílt. Munkájával éppen azt 

hangsúlyozza, hogy a szocialista gazdaságnak igenis létezik egy, a szovjetekétől eltérő 

változata, amelynek kialakítására a magyar gazdasági vezetés a 60-as évek közepén 

lépéseket tett. Ezt Berend egyfajta újraorientációként” értelmezi, amelyet csak részben 

tekinthetünk elfogadhatónak. Való igaz, hogy 1956 után a hatalom a gazdaságpolitika 

terén is új irányokat keresett. Nem tekinthetjük azonban új orientációnak, hogy a Kádár-

rendszerben a gazdaság továbbra is favorizált ágazata a nehézipar maradt. A munka 

érdeme viszont, hogy először tesz kísérletet az új gazdasági mechanizmus, a 

döntéshozatal finom, óvatos kritikájára is. Úgy gondolom, hogy a korszakhatárként 

megjelölt 1956 elfogadható, annak okán is, hogy 1956 őszének magyar tragédiája 

következtében a Kádár-rendszer nemcsak a gazdaság-, hanem a társadalompolitikájában 

is új irányokat keresett és talált.44 

Kortársai egykori elméleteire és módszereire visszatekintve Berend T. Iván 

meglehetősen önkritikus. Ránki György halála évfordulóján, 2008. október 7-én, 

például a következőképpen fogalmazott: […] „Meglepődnél, ha látnád, hogy azokat az 

együttes munkánk idején “alapigazságnak” tekintett tételeket, amelyeket, egy 

Gerschenkron45 vagy Phyllis Deane46 fogalmazott meg, s melyeket mi, amint mindenki 

más is a szakmában természetes kiindulásnak tekintettünk, ma úgyszólván mind 

maradéktalanul megkérdőjelezték.”47 Meg kell állapítanunk, hogy a munkásságuk 

                                                 
43 U. o. 10–11. 
44 A gazdasági reform sorsát alakító fő tényezőkről, az 1960-as évek végén lezajlott vitákról és a társadalmi-
politika helyzetről lásd: FÖLDES GYÖRGY: Hatalom és mozgalom (1956–1989). Társadalmi-politikai 
erőviszonyok Magyarországon. Reform Könyvkiadó–Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1989. 230. 
45 Gerschenkron, Alexander (1904–1978). Nemzetközileg elismert gazdaságtörténész, a Harvard Egyetem 
professzora. Itt Berend T. Iván „A gazdasági elmaradottság – történelmi távlatból” című 1963-ban megjelent 
munkájára utal. A tanulmánykötet magyarul 1984-ben jelent meg. Gerschenkron érveléseiben arra 
hivatkozott, hogy az államnak erőteljesen be kell avatkoznia az iparosítás érdekében. Gerschenkron elmélete 
nem univerzális, ő inkább az egyes országok különbségeire, azaz a „relatív elmaradottság” fokozataira hívta fel 
a figyelmet. 
46 Fő munkája: PHYLLIS DEANE: A közgazdasági gondolatok fejlődése. Fordította: SZEPESI GYÖRGY. 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1984. 298. 
47 http://www.mta.hu/index.php 
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mindezek ellenére jelentős lenyomatot hagyott a 20. századi magyar gazdaságtörténet-

íráson. Alapkutatásaik, amelyeket a Kádár-rendszer jelentősen támogatott, tartalmaztak 

fontos, máig meghatározó megállapításokat. 

Az 1990 előtti gazdaságtörténeti összegzések közé sorolható Pető Iván és Szakács 

Sándor nagyszabású és jól sikerült vállalkozásában megjelent „A hazai gazdaság négy 

évtizedének története” című, a korábbi gazdaságtörténeti feldolgozásokhoz képest 

szemléletében eltérő munka.48 A szakirodalom és a jelentős mennyiségű statisztikai adat 

feldolgozása alapján megírt kötet árnyalt képet ad a gazdaság reálfolyamatairól és 

működésének mechanizmusáról. A nagy volumenű vállalkozás – melynek csak az első 

kötete látott napvilágot – célkitűzése az volt, hogy a vizsgált négy évtizedet egységes 

szemlélet alapján, azonos történeti módszerrel tekintse át, a fontosabb folyamatokat 

pedig jellemezze.  

Ami a munka forrásbázisát illeti, megállapítható, hogy az 1945 és 1948 közötti 

időszakra vonatkozóan már feldolgozott, kiadott levéltári dokumentumokat használt fel. 

Fontos tehát hangsúlyozni, hogy az összefoglaló munka nem új levéltári kutatásokon 

alapult. A későbbi évtizedek, az 1950-es és az 1960-as évek folyamataihoz pedig a 

szerzők egyáltalán nem használtak levéltári forrásokat, ugyanis számukra a 

pártarchívumok nem nyíltak meg. Kiemelendő, hogy az összefoglaló munka a 

célkitűzésekre és azok megvalósulására vagy meg nem valósulásának okaira helyezi a 

hangsúlyt. Mindezt úgy tették, hogy akkoriban úttörő módon mellőztek mindenféle 

ideológiai keretet.49 Ebből eredően a kötet az adott időszak kutatási lehetőségeihez 

képest is jól sikerültnek tűnik. Pető Ivánék átfogó, reális képét adják a gazdasági 

folyamatoknak, köztük a tervgazdálkodás kötött rendszerének, a három és ötéves tervek 

részletes elemzésének és nem utolsósorban az ötvenes évek erőltetett iparfejlesztési 

politikájának. Munkájukat disszertációm szinte valamennyi fejezetében alapul vettem, 

felhasználva megállapításaikat, elemzéseik eredményeit. 

 

 

 

 

 

                                                 
48 PETŐ IVÁN–SZAKÁCS SÁNDOR: A hazai gazdaság négy évtizedének története 1945–1985. I. Az újjáépítés és 
a tervutasításos irányítás időszaka. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1985. 764. 
49 RAINER M. JÁNOS: Bevezetés a kádárizmusba. 1956-os Intézet–L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2011. 62–63. 
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1. 3. AZ 1950-ES ÉVEK „ SZAKIRODALMA ”  KÜLÖNÖS TEKINTETTEL EGYES SZOVJET 

SZERZŐK MAGYARORSZÁGI ADAPTÁCIÓIRA  
 

Munkám során fontosnak tartom vázolni a szakirodalom azon szegmensét is, 

melynek zöme az 1940-es évek közepén-végén és az 1950-es években keletkezett. Ki 

kell emelnünk, hogy a berendi gazdaságtörténet-írás számára egykoron elsődlegesen 

azok a munkák voltak elérhetők, melyek nagy részét szovjet közgazdászok, 

gazdaságtörténészek készítettek. A szakirodalom java tehát Lenin és Sztálin műveiből 

származó idézetekkel volt túlzsúfolva, mindez nem is lehetett másként. Hasonlóan 

működött mindez a statisztikai irodalomban, melynek magyarországi meghonosítását 

szintén szovjet mintára képzelték el. A 1940-es évek közepétől tanúi lehetünk a szovjet 

gazdasági irodalom fokozatos magyarországi megjelenésének, melyek természetesen a 

Magyar Kommunista Párt támogatásával jelentek meg különböző kiadványokban. A 

hazai és a szovjet irodalom terjedéséhez az alapot elsődlegesen a Szikra Könyvkiadó 

tevékenysége jelentette. A kiadót még 1944 novemberében, Szegeden alapították meg 

az MKP Központi Vezetősége ülésén kimondott határozattal. A kiadó szervezésével 

Vas Zoltánt,50 tartalmi elemeinek összeállításával pedig Révai Józsefet51 bízták meg. A 

kiadó ezen a néven egészen 1956-ig állt a párt szolgálatában, s az idők folyamán 

nemcsak Lenin és Sztálin összes műveit, hanem szinte valamennyi neves nemzetközi 

munkásmozgalmi klasszikus munkáját is megjelentették magyar nyelven a hazai főbb 

kommunista teoretikusok (Andics Erzsébet,52 Gerő Ernő,53 Révai József, Vas Zoltán, 

stb.) könyvei mellett. A fent említett műveknek egy céljuk volt, a lenini és sztálini 

közgazdasági elméleteknek a hazai meghonosítása és terjesztése, azok átültetése 

„politikai gazdaságtan” címen a magyarországi és nyilvánvalóan kelet-közép-európai 

országok felsőoktatásába. 

Ezeket a munkákat ezért lényegében két csoportra oszthatjuk. Az irodalom egyik 

része a bolsevik párt tevékenységével foglalkozik, ebből eredően ezek orosz nyelvből 

                                                 
50 Vas (Weinberger) Zoltán (1903–1983), kommunista gazdaságpolitikus. A legbefolyásosabb politikusok közé 
tartozott. 1945 és 1949 között a Gazdasági Főtanács főtitkára, majd ezt követően utódszervének, a 
Népgazdasági Tanácsnak az elnöke 1949 és 1953 között. 
51 Révai (Lederer) József (1898–1959), kommunista politikus, író. 1945-től 1956-ig az MKP, majd az MDP 
Központi Vezetőségének és Politikai Bizottságának (1953-tól) a tagja. 
52 Andics Erzsébet (1902–1986), történész, kommunista politikus, ideológus. Berei Andor felesége. 1953 és 
1954 között az oktatási miniszter első helyettese. 
53 Gerő (Singer) Ernő (1898–1980) kommunista politikus. 1945 és 1949 között közlekedésügyi miniszter, 
1948–1949 között pénzügyminiszter, majd államminiszter. 1952 és 1954 között miniszterelnök-helyettes. 
Életéről és politikai pályafutásáról részéletesen lásd Baráth Magdolnának a dolgozatban is többször 
hivatkozott munkáját: BARÁTH MAGDOLNA: Gerő Ernő politikai pályája. PhD-értekezés. ELTE 
Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 2001. 440. [Kézirat]. 
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lefordított munkák. Másik részük pedig az egyes országok gazdaságpolitikáért felelős 

kommunista politikusainak a művei, melyek egy az egyben az adott országban kitűzött 

tervek megvalósításáért íródtak. Hogy csak néhány hazai példát említsünk, ide 

sorolhatjuk Gerő Ernő: „Harcban a szocialista népgazdaságért. Válogatott beszédek és 

cikkek 1944–1950” 1950-ben, vagy „A vas, az acél és a gépek országáért.” 1952-ben 

megjelent műveit,54 de a sort még tovább folytathatnánk.55 

A továbbiakban azonban mindössze néhány, dolgozatunk témájához közvetlenül is 

kapcsolódó művet és tanulmányt kívánok még megemlíteni. Külön érdemes röviden 

szót ejteni az 1940-es évek végén és az 1950-es években megjelenő „tanulmányokról”, 

melyek elsődlegesen a főbb kommunista ideológusok, tervhivatali vezetők tollából 

származtak, és végeredményben az ipari tervek és a népgazdaság előtt álló egyes 

konkrét célkitűzések teljesítésének ösztönzésére íródtak propaganda jelleggel. Többek 

között ide sorolhatók Mód Aladár56 és felesége tanulmányai, melyek elsődlegesen a 

Társadalmi Szemlében jelentek meg.57 Ebben a folyóiratban láttak napvilágot Kornai 

János későbbi neves közgazdász egykori propagandisztikus jellegű munkái is, melyek 

tartalma és ideológiája ma már nyilvánvalóan nem elfogadható.58 

Ami a közgazdasági témájú tanulmányokat illeti, fontos megemlíteni, hogy a 

disszertációban vizsgált időszakban létezett egy Magyar-Szovjet Közgazdasági Szemle 

elnevezésű folyóirat is, melynek céljai a fent már említett alapelveken nyugodtak.59 A 

szemle küldetéséből adódóan a tervek ismertetésére fókuszált, mindemellett nagy 

hangsúlyt kapott benne a kelet-közép-európai országok tervgazdaságainak és termelési 
                                                 
54 GERŐ ERNŐ: Harcban a szocialista népgazdaságért. Válogatott beszédek és cikkek 1944–1950. Szikra, 
Budapest, 1950. 638., illetve GERŐ ERNŐ: A vas, az acél és a gépek országáért. Szikra, Budapest, 1952. 361.  
55 NAGY IMRE: A kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet néhány közgazdasági problémája a népi 
demokratikus országokban. Szikra Könyvkiadó, Budapest, 1953. 36. 
56 Mód (Oszkó) Aladár (1908–1973), kommunista politikus, történész. 1945-ben beválasztották az Ideiglenes 
Nemzetgyűlésbe. 1947 őszétől az MKP KV Oktatási Osztálya, 1950-től pedig az MDP KV Agitációs és 
Propaganda Osztályának helyettes vezetője. 1949-ben visszavonult a politikától és tudományos fokozatot 
szerzett. 1954-től haláláig az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára. 
57 MÓD ALADÁR: Az újjáépítés gazdaságpolitikája. Társadalmi Szemle, 1946/1. sz. 22−30. U. ő. Az ötéves terv 
és Magyarország gazdasági átalakulása. Társadalmi Szemle, 1949/5. sz. 304−320. MÓD ALADÁRNÉ: 
Munkaverseny Magyarországon. Társadalmi Szemle, 1948/4−5. sz. 299−315., TAUSZK GYÖRGY: Az ipari 
önköltség csökkentésének feladatai. Társadalmi Szemle, 1954/7. sz. 15−36. MATUSEK TIVADAR: A termelés 
pártellenőrzéséről. Társadalmi Szemle, 1954/5. sz. 45−58. 
58 KORNAI JÁNOS: A magyar Sztahánov-mozgalom időszerű kérdései. Társadalmi Szemle, 1950/12. sz. 
982−998. Kornai János későbbi munkáira a dolgozat több fejezetében kitérek. 1957-ben megjelent 
kandidátusi értekezése kritikai elemzését adja a rendszernek. Munkájában a központi tervezés működését, 
valamint a belső érdekellentéteket és alkufolyamatokat vizsgálta. KORNAI JÁNOS: A gazdasági vezetés túlzott 
központosítása. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1957. 206. továbbá: KORNAI JÁNOS: A hiány. I. 
Alkalmazkodás árak nélkül. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1989. 309.; KORNAI JÁNOS: A 
szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan. Heti Világgazdaság Kiadó Rt., Budapest, 1993. 670. 
59 A folyóiratot a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság Közgazdasági Szakosztálya jelentette meg 1947 és 
1954 között. 1955-től Közgazdasági Szemle. 
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terveinek a bemutatása.60 A marxizmus tanai vizsgált időszakunkban természetszerűleg 

a történettudományt és nívós folyóiratát, a Századokat is elérték és áthatották, ahol a 

tudományos igényesség rovására egy időre nagyobb hangsúlyt kaptak a már említett 

tervismertető és a kommunista párt gazdaságpolitikáját alátámasztó dogmatikus 

tanulmányok, esszék.61 

Dolgozatom témájával összefüggésben röviden kitérek szovjet szerzők azon 

munkáira, melyeket magyar nyelvre is lefordítottak. Ezek közül az egyik kiemelendő 

Efraim Loksin könyve, amely „A Bolsevik Párt harca a Szovjetunió iparosításáért”  

címmel jelent meg s, melyhez az előszót Kossa István írta.62 Fő üzenete szerint, ha 

egykoron a Szovjetunió Kommunista (Bolsevik) Pártja az iparosítással meg tudta vívni 

a harcot az ország történelmi elmaradottságának felszámolásáért, akkor ezt 

Magyarországon is minden akadály nélkül végre lehet hajtani (nem különben a többi 

szocialista országban). A kötet a cári Oroszország gazdasági elmaradottságával kezdi és 

az új (lenini) gazdaságpolitika kiépítésének időszakával folytatja, majd a Szovjetunió 

szocialista iparosításának ötéves terveit taglalja a Nagy Honvédő Háborúval bezárólag. 

Kossa István előszavában úgy fogalmazott: „ […]  De ebben a küzdelemben [t. i. a 

szocialista iparosításban – K. A. megj.] nem nélkülözhetjük a Bolsevik Párt hatalmas 

harci tapasztalatait, nem nélkülözhetjük a kommunista szervezőképesség és 

céltudatosság ragyogó történetét, melyet a Szovjetunió ötéves tervei nyújtanak, 

melyeknek tanulmányozásával nap-mint-nap választ kapunk saját problémáinkra is.”63 

Ennél fogva a legkülönbözőbb gazdasági témájú cikkeket, tanulmányokat fordították 

magyar nyelvre, melyeket napjainkra a könyvtárak javarészt selejteztek is.64 

Külön fejezetet érdemelne azoknak az 1950-es években keletkezett 

propagandamunkáknak a bemutatása is, melyek a Szakszervezeti Ismeretterjesztő 

Előadások és a Szakszervezeti Munka Könyvtára sorozatban jelentek meg. Ezek nagy 

része egyes üzemek tevékenységével foglalkozik oktatási-propaganda jelleggel, és 

érdekes színfoltjai az 50-es évek propagandamunkáinak. Az egyes füzetek egy üzem 

                                                 
60 Lásd: NŐTEL RUDOLF: A közép- és délkelet-európai államok beruházási és termelési tervei. Magyar-Szovjet 
Közgazdasági Szemle, 1947/6. sz. 19–26. valamint: SZELKE ÁRPÁD: A dunai útvonal és Kelet-Európa 
tervgazdálkodása. Magyar-Szovjet Közgazdasági Szemle, 1948/5. sz. 25–30. 
61 CSÉPÁNYI DEZSŐ: A hároméves terv első éve (1947. augusztus 1.−1948. július 31.). Századok, 1954. (88) 
2−3. sz. 98−147. 
62 E. LOKSIN: A Bolsevik Párt harca a Szovjetunió iparosításáért. Egyetemi Nyomda, Budapest, 1949. 107. 
63 E. LOKSIN, i. m. 1949. 4. 
64 A „Bolsevik” című szovjet folyóirat cikkei alapján: VARGA IVÁN (Összeáll.): A szocialista gazdaság 
kérdéseiről. Cikkgyűjtemény. Szikra, Budapest, 1951. 125. A dolgozat szerzőjének tanulmányai és 
kutatómunkája során számos példányt sikerült a könyvtárak polcairól „megmentenie”. 



28 

működésébe is bepillantást engednek, mint például a munkaversenyek szervezésébe. 

Ilyen és ehhez hasonló kiadványok valamennyi nagyobb ipari vállalat esetében 

készültek, különösen akkor, ha az adott üzem valamiért példaértékűnek számított a 

szocialista iparosításban.65 Mindazonáltal fontos látnunk, hogy az 1950-es években 

megjelent szakirodalom zöme szakmailag kevéssé megalapozott. Az ebben az 

időszakban készült tanulmányok nagy része a tervek és az eredmények ismertetésében 

merült ki, összhangban a propagandisztikus célokkal. Mindez azonban nem jelenti 

feltétlenül azt, hogy az ekkor keletkezett tanulmányok száműzendők a történettudomány 

könyvtárából. Forrásértékűek, hiszen magukon hordozzák egy korszak 

gazdaságtörténet-írásának felfogását, módszereit és sok esetben vulgáris marxista 

retorikáját. 

 

 

1. 4. AZ ÜZEMTÖRTÉNETI KUTATÁSOK FELLENDÜLÉSE AZ 1960-AS ÉVEK KÖZEPÉT ŐL  
 

Disszertációm témája alapvetően igényli, hogy elemezzem a magyarországi 

üzemtörténeti kutatások főbb irányait, valamint módszertanát. Erre vonatkozóan több 

kísérletről is tudunk. A rendszerváltást megelőzően a gyár- és üzemtörténeti kutatások 

magyarországi meghonosodásának és virágzásának voltunk a szemtanúi. Azonban a 

rendszerváltás óta eltelt két évtizedben – alapvetően a politikai és ideológiai 

korszakváltás miatt – az üzemtörténeti kutatások visszafejlődéséről beszélhetünk, ahogy 

erre egy 2007-ben megjelent tanulmányomban is rámutattam.66 A következőkben arra 

keresem a választ, hogy a történetírásnak ez az ága milyen módszertani változásokon 

ment keresztül, illetve arra, hogy önmagában a rendszerváltás okolható-e a 

vállalattörténet-írás perifériára szorulásáért. 

A történetírásnak ezt az ágát vállalat, vagy vállalkozástörténetnek is nevezik, 

amelynek stúdiuma kiterjedhet bankok, pénzintézetek történetének a kutatására is.67 

                                                 
65 A teljesség igénye nélkül: SZTRAKA JÁNOS: Hogyan épülnek szocialista bányaüzemeink? Népszava, H. n. 
1953. 28.; FAZEKAS MÁRTON: Hogyan lett hatodszor élüzem a Kaliber-gyár? A munkaverseny szervezésének 
módszerei a Kaliber-gyárban. Népszava, H. n. 1953. 60.; Nagy előtolással végzett esztergálás. V. Koleszov 
kujbisevi vasesztergályos munkamódszere. Nehézipari Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat, H. n. 1953. 23.; A 
Csepel Autógyár műszaki vezetőinek munkája a szocialista versenyben. Szikra, Budapest, 1952. 32. 
66 KISS ANDRÁS: A Csepel Autógyár történetéről. Múltunk, 2007/2. sz. 50. 
67 Kiváló elemzéseknek tekintem: KÖVÉR GYÖRGY: Államosítástól a privatizációig. Egy magyar bank útja a 
20. század második felében. Történeti tanulmányok, 2001. 9. évf. 71–82., BÓDY ZSOMBOR: Egy szocialista 
járműipari vállalat születése. Korall, 14. évf. 2013/52. sz. 91–112., BÓDY ZSOMBOR: Többpárti totalitarizmus? 
Politika és személyzeti politika néhány magyar nagyvállalatnál 1945 és 1948 között. In: Mindennapok Rákosi és 
Kádár korában. Szerk.: HORVÁTH SÁNDOR. Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2008. 116–131. TÓTH ESZTER 
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Fontos leszögeznünk, hogy e kutatási irány alapvetően a társadalomtörténethez, azon 

belül is a helytörténet-íráshoz áll a legközelebb, de kapcsolódik a gazdaságtörténet- és a 

technikatörténet-íráshoz is. Mindez helyén is való, hiszen a gyárak, a vállalatok a 

hatalom által adott területre telepítésükkel munkahelyeket teremtettek, amelyek egyúttal 

bekapcsolódtak a fejlesztendő térségek, a települések társadalmába is. Ennél fogva ezek 

a vállalatok a települések politikai-társadalmi struktúráit alapjaiban változtatták meg. 

Az 1990 előtti időszak üzemtörténet-írásának kiemelt támogatottsága azon a jól 

ismert ideológiai elgondoláson alapult, hogy a munkásosztály a rendszer leginkább 

privilegizált csoportja. A Kádár-rendszerben megjelent üzemtörténeti munkák egy része 

ennek megfelelően propagandamunka lett és valójában nem törekedett a munkásság 

helyzetének mélyreható, valós, kritikus bemutatására és elemzésére. Ezzel ellentétben 

létezett egy csoport, amelynek szerzői a hivatalos beszédmódnak is megfelelő 

köteteikbe rejtették kritikájukat,68 de ide sorolhatók azok a szerzők is, akik 

tanulmányaikat szamizdatban jelentették meg, mivel kutatásaikkal azt kívánták 

bizonyítani, hogy a munkásoknak annak ellenére sanyarú a helyzetük, hogy alapvetően 

munkásállamban élnek.69 A visszaemlékezés Haraszti Miklós egy évét foglalta össze a 

kispesti Vörös Csillag Traktorgyárban, ahol marósként dolgozott. A tárgyilagos és 

szisztematikus nyomozás a gyár munkafolyamatainak világában feltárja a termelés és a 

minőség romlásában jelentkező anomáliákat és azok okait. 

A 1960-as években az üzemtörténet-írás intézményesülésének lehetünk a tanúi. A 

Magyar Történelmi Társulat (MTT) keretében 1967-ben megalakításra került az 

Üzemtörténeti Szakosztály.70 Incze Miklós, az általa 1979-ben szerkesztett 

tanulmánygyűjtemény előszavában az üzemtörténet-írás történeti gyökereiről és 

fejlődéséről úgy fogalmaz: […] „arra utalunk csak, hogy az üzemtörténet-írás már a 

klasszikus, szabadversenyes kapitalista fejlődés idején meg kellett, hogy induljon, meg 

kellett, hogy kezdje a maga – bizonyos fokig öntörvényű – ágazati életét.”71 

Hangsúlyozza, hogy 1945 előtt az üzemtörténeti munkák legnagyobb része „t őkés 

megbízásból” keletkezett, így azok nem objektívan, hanem a vállalkozó nézőpontjából 

                                                                                                                                               
ZSÓFIA: Egy kitüntetés befogadástörténete. Egy állami díjas női szocialista brigád képe a sajtóban és a tagok 
emlékezetében. In: Munkástörténet-munkásantropológia. Tanulmányok. Szerk.: HORVÁTH SÁNDOR–PETHŐ 
LÁSZLÓ–TÓTH ESZTER ZSÓFIA. Napvilág Kiadó, Budapest, 2003. 126–139. 
68 Itt a Magyarország felfedezése könyvsorozat szerzőire utalok. 
69 Ilyen munka többek között: HARASZTI MIKLÓS: Darabbér. Egy munkás a munkásállamban. TÉKA 
Könyvkiadó, 1989. 166. A könyv Magyarországon 1989-ben jelenhetett meg. 
70 INCZE MIKLÓS (SZERK.): Az üzemtörténetírás kérdései. Elméleti és módszertani tanulmányok. Magyar 
Történelmi Társulat, Budapest, 1979. 16. 
71 U. o. 15. 
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mutatták be a gyár, nagyvállalat, bank, stb. helyzetét. 1945 után azonban az 

üzemtörténet-írás területén lényegi változás abban történt, hogy a kialakulóban lévő 

szocialista rendszer és a hatalom kedvezőbben állt az új vizsgálati területhez, de ahogy a 

továbbiakban fogalmaz: […] „a személyi kultusz évei, a dogmatizmus eluralkodása 

során e kezdemények befulladtak, az üzemtörténeti munkák sematikussá, 

tudománytalanul aktualizálókká váltak.”72 

Természetesen amennyiben az 1945 előtti üzemtörténeti munkák a 

vállalattulajdonos megbízásából, akár „nézőpontjából” születtek, úgy az 1945 utáni 

munkákról is elmondható, hogy magukon hordozták a hatalom nézőpontjait. Fontos 

megjegyezni, hogy Hanák Péter például az üzemtörténet-írás kutatásának problémáival 

összefüggésben úgy látja, hogy az üzemtörténet-írás megkésettsége arra az objektív 

okra vezethető vissza, hogy Magyarország ipari színvonalbeli elmaradottsága 

jelentősnek volt mondható.73 Ezzel némileg összefügg Kövér György megállapítása is, 

miszerint a nagyipari vállalatok történetének a feltárása későn került az érdeklődés 

homlokterébe.74 A Társulat akkori főtitkára, éppen Berend T. Iván volt, aki az 1960-as 

évek végén a következőkben jelölte meg a Szakosztály feladatait: „Rendkívül széles 

körben jelentkezett ugyanis az igény a tudományos megalapozottságú, rendszeres 

üzemtörténeti kutatások iránt. […]  Az Üzemtörténeti Szakosztály […]  éppen abban látta 

hivatását, hogy keretet teremtsen az országosan jelentkező kezdeményezéseknek, 

segítséget nyújtson a kutatásokhoz, hozzáértő történészeket nyerjen meg a munkának, 

gyárakat bíztasson a történeti kutatás támogatására, szakszerű lektorokat adjon 

laikusok közreműködésével készült dolgozatok elbírálásához és segítéséhez.”75 

Mindennek nyomán a nagyszabású tervek része volt az üzemtörténet elméletének és 

módszertanának kidolgozása is.76 

Fontos megjegyezni, hogy a helytörténet-honismeret részeként ösztönözni kívánták 

a nem szakmabelieket, azaz a nem üzemtörténészeket is saját üzemtörténetük 

megírására. Elmondható, hogy az egyes gyárak, elsődlegesen a szellemi foglalkoztatású 

dolgozói közül kikerült „krónikások” munkássága külön fejezetet érdemelne a Kádár-

rendszerbeli üzemtörténet-írás históriájában. Az 1987-ben napvilágot látott „Hogyan 

írjam meg az üzemem történetét?” című munka küldetése éppen az lett volna, hogy az 

                                                 
72 U. o. 16. 
73 U. o. 47. 
74 KÖVÉR GYÖRGY: Elmélet és módszer a legújabb gazdaságtörténet-írásban. Aetas, 1999/1–2. 285–293. 
75 INCZE, i. m. 1979. 16. 
76 Ide sorolható: OROSZ JÓZSEF: A mezőgazdasági üzemtörténet és krónika írásának gyakorlati módszere. 
Népművelési Propaganda Iroda, Budapest, 1974. 39. 
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„amatőr”, az „alkalmi” üzemtörténet-írók munkáját segítse, támpontokat és segítséget 

nyújtva a kutatómunkához.77 Kiemelendő, hogy a kötetet módszertani eszközként 

kívánták az „üzemtörténet-író” kezébe adni, hiszen olyan kutatási kérdéseket tárgyal, 

mint a témaválasztás fontossága, a történeti források számbavétele, a forrásokat gyűjtő 

és őrző intézmények, levéltári segédletek, cédulázás, mint módszer stb. A kötet még 

segítséggel is ellátja a szerzőt a kézirat elkészítésének technikai kivitelezéséhez, így 

például a jegyzetelési technikák tekintetében. 

Az 1970-es évek folyamán Magyarországnak a szocialista üzemtörténet-írásba 

történő bekapcsolódásáról beszélhetünk, hiszen mind Magyarországon, mind az egyes 

szocialista országokban számos belföldi és nemzetközi konferenciát is rendeztek, ahol a 

középpontban többek között az üzemtörténet-írás módszertanának kérdései álltak.78 Az 

üzemtörténet-írást, a fentiek alapján is a hatalom azon eszközének tekintem, amelynek 

célja végső fokon a szocialista kollektív tudat, a „szocialista hazafiság” megteremtése, 

fenntartása és a lokálpatriotizmus elmélyítése volt. Ebben a feladatban jelentős szerep 

hárult a Hazafias Népfrontra is. Pest megyében a szakmai irányító szerep a Magyar 

Történelmi Társulat megyei szervezetére és a Hazafias Népfront Honismereti 

Bizottságára hárult a más politikai, társadalmi szervekkel történő együttműködéssel. A 

vonatkozó üzemtörténeti szakirodalom áttanulmányozása után úgy látom, hogy a Kádár-

rendszerbeli üzemtörténet-írás a maga ideológiai-politikai megkötöttségei miatt mégsem 

válhatott igazán átfogó, mélyreható gazdaság- és társadalomtörténeti elemzések 

kiindulópontjává. Az ekkor keletkezett tudományos munkák nagy részében előkelő 

helyet foglalt el a munkásmozgalom-történet, a vállalat termelésének a bemutatása és a 

munkásokat, a főszereplőket érintve, a gyár szociális, munkakörülményeket elősegítő 

beruházásai. 

Erre több példa is felsorolható, amelyek a disszertációm témájává is választott 

Csepel Autógyárra is kiválóan illenek. 1949-től a gyár esetében jól nyomon követhetők 

az üzemtörténet-írásban végbemenő módszertani folyamatok. Az első munka már 1954-

ben megjelent A húszezredik címmel.79 Hasonló színvonalú üzemtörténeti munkák a 

                                                 
77 HORVÁTH M. FERENC: Hogyan írjam meg üzemem történetét? (Pest Megyei Levéltári Füzetek, 13.). Pest 
Megyei Levéltár, Budapest, 1987. 239. vagy LAKOS JÁNOS: Hogyan írjam meg falum történetét? (Pest Megyei 
Levéltári Füzetek, 5.). Pest Megyei Levéltár, Budapest, 1983. 207. 
78 Többek között nemzetközi konferenciát tartottak 1967-ben Prágában, 1972-ben pedig Budapesten. 
79 A húszezredik. A Csepel Autógyár öt esztendeje. Nehézipari Kiadó, Budapest, 1954. 111. 
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Rákosi-korszakban tömegével keletkeztek.80 Mindazonáltal egyedi és nem 

általánosítható kísérletnek tűnhet az az 50-es évek közepén készült tanulmány, mely a 

személyes visszaemlékezések (oral history) alkalmazásának lehetőségeit ecseteli a 

történeti munkák írásánál. Korához képest úttörőnek tekinthető és talán el is 

felejtkezünk róla.81 Ezt követően a 70-es és a 80-as években is jelentek meg 

üzemtörténeti kiadványok a gyárról – és annak gyáregységeiről is – amelyek egyes 

jubileumokra készültek. Ezek azonban nem tudományos igénnyel íródtak és a vállalat, a 

termékszerkezet főbb változásaira összpontosítottak csupán.82 A kiadványok több 

esetben maguknak a dolgozóknak készültek, elősegítve a vállalat működésének 

megismerését, a munkások általános információhoz juttatását. Az esetek jelentős 

részében a szerzők a gyári szellemi foglalkoztatott kollektívából kerültek ki. Külön 

kiemelendő azonban az 1970-es évek közepén megjelent szociológiai kutatás-összegzés, 

amely a Csepel Autógyárba bejáró munkások ingázó életmódját volt hivatott 

vizsgálni.83 

Fontosnak tartom megjegyezni, azzal, hogy az üzemtörténet-írás középpontjában 

Magyarországon a munkásmozgalom-történet és az új szociális létesítmények 

bemutatása is helyet kapott, önmagában még nem eredményezhette a vállalat-

történetírás elhalását, ahogy ezt Tóth Eszter Zsófia egyik munkájában állítja.84 Jóllehet 

Hanák Péter 1969-es tanulmányában már megemlíti, hogy „A nagyszámú jubileumi 

emlékkiadvány általában nagyobb figyelmet fordított a gazdaság- és technikatörténetre, 

a szocialista átalakulásra, az államosított vállalatok eredményeire.”85 Mindezt azonban 

nem az 1960-as évek végén elindult üzemtörténeti kutatásokra érti, hanem az 1950-es 

évek sematizmusára. 

Napjainkban is szemtanúi lehetünk az üzem- és vállalattörténeti, az ún. „business 

history” munkák iránti érdeklődésnek. Az üzemtörténet-írást ezért az ideológia eltűnése 

                                                 
80 Bővebben lásd: LAKI TERÉZ: A Budakalászi Textilművek története. Szikra, Budapest, 1955. 321., valamint: 
SZAKÁL SÁNDOR: A Pápai Textilgyár története 1900−1955. Összeállította a Pápai Textilgyár kollektívája. 
Szikra, Budapest, 1955. 351. 
81 BALÁZS BÉLA: A személyes visszaemlékezések felhasználása népi demokráciánk történetének 
feldolgozásában. Századok, 89. évf. 1955/6. sz. 882−896. Balázs rövid tanulmányában közli, hogy kísérletként 
Békés megye 11 településén folytatott beszélgetéseket volt nemzeti bizottsági tagokkal. Munkája során 
vállalatigazgatók, pártfunkcionáriusok volt vöröskatonák és munkások visszaemlékezéseit dolgozta fel. 
82 RACSKÓ ISTVÁN (Szerk.): Három évtized. A Csepel Autógyár rövid története. Szigetszentmiklós, 1979. 51. 
83 JUHÁSZ ISTVÁN–BŐHM ANTAL–PÁL LÁSZLÓ: Bejáró munkások a Csepel Autógyárban. Szakszervezetek 
Elméleti Kutatóintézete, Budapest, 1975. 58. Kemény István, Kozák Gyula kutatásaira alapozva a Pest megyei 
munkások szociális és társadalmi jellemzői összegzi: VALUCH TIBOR: Magyarország társadalomtörténete a 
XX. század második felében. Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 230–231. 
84 Kövér György 1999-ben megjelent tanulmánya alapján: TÓTH ESZTER ZSÓFIA: Érdemes-e feltámasztani az 
üzemtörténetet? [Kézirat]. 
85 HANÁK PÉTER: Az üzemtörténet kutatásának problémái. Századok, 1968/5–6. sz. 921. 
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és egy korszak lezárulása tette bő fél évtizedre a kutatások perifériájára, ahonnan, 

elmondhatjuk, hogy újra visszatérőben van. Erre kiváló példának tartom a Magyar 

Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi 

Intézete Újkori Témacsoportja és az MTA Gazdaságtörténeti Albizottsága által 2014 

novemberében szervezett vállalattörténeti konferencia megrendezését vagy a Korall 

Társadalomtörténeti folyóiratának felhívását a vállalatok társadalmáról szóló 

tanulmányok közzétételére.86 

Felmerülhet bennünk is a kérdés, melyet Kövér György is megfogalmazott, 

viszonylag korán, már az 1990-es évek végén, miszerint érdemes-e feltámasztani az 

üzemtörténet-írást?87 Talán úgy is fogalmazhatnánk, hogy egyszerűen hagyjuk-e a 

folyamatot, hogy a történettudomány újra „felfedezze” a tudomány-írás ezen területét? 

Úgy gondolom, hogy az 1990-es évek gazdaságtörténeti kutatási irányelveinek egyik 

legátfogóbb elemzését éppen tanulmányában adja meg. A kérdésfeltevéssel 

összefüggésben az üzemtörténet-írásnak nem a „feltámasztásáról” beszélnék, hanem az 

üzemtörténeti kutatások alapjaiban történő újraértelmezéséről. Kövér komplex 

tanulmányában vázolja a friss szemléletű megközelítések lehetséges irányait, köztük 

például a „divatba jött” legnagyobb vállalatok ranglistájának az összeállítását, 

különböző szempontok alapján, amelyet nemcsak a jelenre, hanem a múltra is el lehet 

végezni. Forrásul a rendszeresen kiadott Compassokat lehet segítségül hívni és nem a 

korabeli népszámlálási eredményeket.88 Ennek okát abba látja, hogy a népszámlálások 

vállalati statisztikája az esetek nagy részében nem vállalati, hanem üzemi adatfelvételt 

jelentett. 

Összegzésképpen, az 1960-as évek közepén megindult üzemtörténeti kutatásoknak 

igenis létezett valós, de a hatalom által ideológiailag jelentősen „megtámasztott” alapja. 

Az üzemtörténeti kutatások hanyatlásához önmagában a rendszer összeomlása vezetett. 

Az a politikai és ideológiai közeg, amelyben ezek a munkák születtek, táptalajt 

biztosítottak az újabb gyártörténetek megírásához. Ennek ellenére a rendszer 

összeomlását megelőzően, még az 1980-as évek végén is jelentek meg gyártörténeti 

témájú írások, továbbá módszertani ajánlások.89 Tény azonban, hogy megfigyelhető egy 

                                                 
86 A 2014. november 4-én, Budapesten megtartott konferencia szekciói a döntéshozás, a munkáltató, az 
üzletpolitika és a vállalatok tervgazdaságban betöltött szerepe mentén vizsgálták a vállalatok tevékenységét, 
valamint: http://www.korall.org/ Utolsó letöltés ideje: 2015. január 21. 
87 KÖVÉR, i. m. 1999. 287. 
88 U. o. 291. 
89 Lásd: GESZLER ÖDÖN–TAMÁSKA PÉTER: Hajtóművek és Festőberendezések Gyárának története. 
Budapest, H. n., 1987. 272., HORVÁTH M. FERENC, i. m. 1987. 239. 
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lassú folyamat a vállalattörténet-írás leértékelődésében, azonban mindez a rendszer 

politikai és gazdasági felpuhulására vezethető vissza és nem egyik napról a másikra 

történt. A folyamatot nyilvánvalóan a szocialista ipar és benne a vállalatok széthullása, 

privatizációja tetőzte be. Mindezek ellenére az 1990-es évek közepén is készült 

üzemtörténeti jellegű munka Magyarországon.90 Nyilvánvalóan anakronisztikussá vált a 

kialakult helyzet, hiszen többen nem kívánták keserű szájízzel megírni üzemük 

történetét, amikor a vállalat éppen a fennmaradásáért küzdött. A fentiek alapján úgy 

gondolom, hogy van létjogosultsága ma Magyarországon vállalattörténeti kutatásokat 

végezni. Elfogadható Tóth Eszter Zsófia azon véleménye, mely szerint a második 

világháború utáni időszakra vonatkozó üzemtörténeti kutatások újraértelmezése a 

gyárak társadalomtörténetében rejlik. Hozzá kell tennünk, mindez azonban nem zárja ki 

azt a lehetőséget sem, hogy alapos mikrotörténeti elemzését adjuk egy adott vállalat 

termelésének és azokat beillesszük a gazdasági folyamatok és az országos iparpolitika 

rendszerébe, amely többek között e dolgozat célja is. Az alkalmazott módszereket 

tekintve továbbá kulcsfontosságúnak tekintem – amennyiben még lehetséges – 

maguknak a dolgozóknak a megszólaltatását.  

Napjaink vállalattörténet-írását ma is aktualitássá teszi, hogy a rendszerváltozást 

követően, de elsődlegesen az elmúlt néhány évben különböző okokból a Kádár-korszak 

iránti nosztalgia felerősödésének lehetünk a tanúi. A korszakról, de még talán a 

rendszerről alkotott kép a narratív emlékezetben úgy jelenik meg, mint amely biztos 

megélhetést (vállalatot, üzemet), kiszámítható jövőt (szerény, de biztos nyugdíjat, 

megtakarításokat) feltételezett. Lényeges eleme a fenti gondolatmenetnek, hogy 

napjainkra gyökeresen átalakult a vállalatról, a gyárról és a munkahelyről alkotott 

felfogásunk. Egyre homályosabb lesz az egy életen át támogató, gondoskodó vállalat és 

az állam képe, ahonnan a nyugdíjkorhatár elérésével nyugdíjba mehetünk. Alapjaiban 

változtak meg a munkahelyhez való kötődés magatartásformái is. Ezt a gondolatot 

továbbgördítve úgy vélem, hogy a kádári „kisemberek” emlékezete nyomán jelentős 

igény mutatkozik a vállalattörténet-írásra. Mindez egyúttal lehetőséget teremt az 

egykori, vagy napjainkban is még működő vállalatok modern szemléletű, elemzés-

centrikus és forráskritikán alapuló gazdaság- és társadalomtörténetének a megírására. 

Ezt erősítik meg az egykoron Csepel Autógyárban dolgozó interjúalanyaim közlései is, 

akik elmondásuk szerint szívesen látnák az elkészülő összegzés megjelenését. 

                                                 
90 Bővebben: T. MÉREY KLÁRA: A pécsi dohánygyár története 1912−1948. JPTE TK Kiadói Iroda, Pécs, 
1997. 176. 
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1. 5. TÁRSADALOMTÖRTÉNETI -SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSOK A KÁDÁR-KORSZAKBAN ÉS 

A RENDSZERVÁLTÁST KÖVET ŐEN, A KUTATÁSOK EREDMÉNYEI  
 

A Kádár-rendszerben az üzemtörténeti kutatások sorában az egyes társadalomtörténeti 

kérdések is a figyelem középpontjába kerültek. Mindez azonban nem minden esetben 

jelentette például a gyáripari munkásságban ez időben lezajló folyamatok átfogó és 

mélyreható vizsgálatát. Ennek ellenére léteztek olyan társadalomtörténeti vállalkozások, 

melyek megpróbáltak választ adni az ipari munkásságban az 1960-as és az 1970-es 

években végbemenő változásokra. Gondolok itt a mezőgazdasági munkaerőnek az 

iparba áramlására, a munkások munka- és életkörülményeinek vagy szabadidejének 

eltöltésére irányuló vizsgálatokra. 

Az 1940-es évek végén radikálisan megváltozott a magyarországi ipari 

munkaerőpiac. Százezrek vándoroltak el, elsődlegesen az Alföld és a Dunántúl 

térségéből. A nehézipar felfuttatásával, az újjáépítés kibontakozásával és az ötéves terv 

erőltetésével a parasztszármazású, mezőgazdasági munkából élők számára a nagyipari 

munkavállalás mobilitási lehetőséget kínált. Mindez azonban azzal járt, hogy munkások 

tömegeinek kellett vállalnia az ingázást és annak minden nehézségét. A helyzet a fent 

említett szociológiai kutatás idejére sem változott számottevően, a Csepel Autógyár 

dolgozói akárcsak az 1950-es években és a későbbi évtizedekben is nagy távolságokban 

ingáztak a lakóhely és a munkahely között. A munkahely és a lakóhely közötti órákat 

igénybevevő napi közlekedés tehát igen széles társadalmi réteget érintett. Az ingázók 

helyzete lényegesen hátrányosabb volt, mint nem ingázó dolgozótársaiké. A bejárásnak 

– a Kádár-korszakbeli szociológiai vizsgálatok szerint – objektív és szubjektív okai 

voltak. Objektív oknak minősíthető a vidéki munkalehetőség hiánya, a városi-ipari 

üzemek munkaerő-kereslete és a nagyvárosok szívóhatása. Szubjektív oknak tekinthető 

a továbbtanulási, a felemelkedési vágy, a vonzó városi életforma és a jobb 

elhelyezkedés lehetősége. Munkám szempontjából hasznosnak bizonyultak a Kádár-

rendszerben közzétett szociológiai kutatások eredményei is.91 

Mindezek mellett témánk szempontjából meg kell említenem az 1970-es években a 

Csepel Autógyárba bejáró munkások életkörülményeiről szóló első, alapos kutatást. A 

felmérés a Szakszervezetek Pest Megyei Tanácsának kezdeményezésére indult és a 

Szakszervezetek Elméleti Kutatóintézete Rétegpolitikai Osztálya készítette el 

                                                 
91 A társadalmi mobilitás kérdéseihez lásd: HARCSA ISTVÁN: Társadalmi struktúra és mobilitás az 1949. évi 
népszámlálás adatai alapján. Demográfia, 1974/2. sz. 195–202., ÖRKÉNY ANTAL: A társadalmi mobilitás 
történelmi perspektívái. Valóság, 1989/4. sz. 20–33. 
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szociológusok részvételével.92 A vizsgálatban – mely 1975-ben ért véget – bejárónak 

tekintették mindazokat, akik közigazgatásilag más helységben dolgoztak, mint ahol a 

bejelentett lakásuk volt, helyben lakóknak pedig a Csepel Autógyár sajátos 

elhelyezkedéséből eredően a Szigetszentmiklóson és Szigethalmon élő munkásokat. 

Fontosnak tartom megemlíteni egy, az 1960-as évek végén megjelent üzemszociológiai 

tanulmányokat felvonultató tanulmánykötetet, melyben a hangsúly a vállalaton, a 

vállalatigazgatás kérdésein és az egyén, azaz a munkás és a vállalat viszonyának 

elemzésén van. A kötetben szereplő tanulmányok áttekintést nyújtanak az egyén és a 

vállalati szervezet viszonyából eredő konfliktusforrásokról, a vállalati hierarchiában a 

vezetők és a munkások közötti szinten elhelyezkedő művezetők szerepéről is. A 

tanulmánykötetből nem maradhatott el a szovjet szociológiát képviselő tanulmány, mely 

a munkaerő-vándorlás és a folyamat irányításának problémáit vizsgálja.93 

Külön meg kell említenem az 1960-as évek végétől induló társadalomtudományi 

vizsgálatokat és az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetében egészen a 

rendszerváltásig folyó kutatásokat. Elmondható, hogy a szociológia ugyan hosszú 

szünet után, de újra létjogosultságot nyert és művelői94 lényegében egy új társadalmi 

struktúrakép kialakítására törekedtek szembenézve a korabeli magyar társadalom 

szerkezeti problémájával. Hegedűs András könyvében például úgy tekintett a 

szocializmus szerkezetére, mint ahol nem az osztályviszonyok játszanak meghatározó 

szerepet, hanem a különböző rétegződési szempontok.95 

A korszak társadalomtörténetéről napjainkig több átfogó munka is megjelent. Ezek 

közül említésre méltó Valuch Tibor 2001-ben kiadott összefoglalása Magyarország 20. 

századi társadalomtörténetéről vagy Bőhm Antal 2003-ban írt tankönyve.96 Az ipari 

munkásság társadalmi átalakulásának a folyamatait vizsgálja Belényi Gyula 2009-ben 

látott napvilágot látott könyve.97 Munkája azért is kiváló, mert az ipari munkásság valós 

társadalmi viszonyait és emberi világát mutatja be munkahelyi és magánéleti példákon 

                                                 
92 JUHÁSZ ISTVÁN–BŐHM ANTAL–PÁL LÁSZLÓ, i. m. 1975. 58. 
93 ÁDÁM GYÖRGY (Összeáll.): Üzemszociológia. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1969. 427. 
94 Köztük Hegedűs András, Ferge Zsuzsa, Kemény István. 
95 HEGEDŰS ANDRÁS: A szocialista társadalom struktúrájáról. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966. 119. 
továbbá: VÁRNAI GYÖRGYI (SZERK.): Elméletek és hipotézisek. Rétegződés-modell vizsgálat I. MSZMP KB 
Társadalomtudományi Intézete, Budapest, 1982. 310., valamint: KOVÁCS FERENC (SZERK.): Az ipari 
dolgozók rétegződése (magyar-lengyel összehasonlítás). MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete, 
Budapest, 1984. 210. 
96 VALUCH, i. m. 2001. 389., BŐHM ANTAL: Az ezredvég magyar társadalma. (Folyamatosság és 
megszakítottság a társadalomfejlődésben). Rejtjel Kiadó, Budapest, 2003. 280. 
97 BELÉNYI GYULA: Az állam szorításában. Az ipari munkásság társadalmi átalakulása Magyarországon 1945–
1965. Belvedere, Szeged, 2009. 367. 
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keresztül. A kötet jelentős forrásbázisra támaszkodik, de a szerzőnek nem ez az 

egyetlen, a témában megjelent összegzése.98 

2009-es könyvének fő megállapítása az volt, hogy az ipari munkásság 1948 után a 

magyar társadalom más rétegeihez, pl. parasztsághoz hasonlóan a hatalom totális 

ellenőrzése alá került. Mindezt az állam egyoldalú, „kalandor” gazdaságpolitikájával és 

az erőltetett iparosítással magyarázza. Az összegzés értékét növeli, hogy Belényi 

különböző üzemeket vett górcső alá, melyek példáin keresztül ábrázolja a hatalomnak a 

gyárkapun belül és kívül egyaránt érzékelhető nyomását. A kötet történetesen 

foglalkozik az 1950-es évek munkásellenállásainak kérdéseivel és egyes 

sztrájkszervezési kísérletekkel is. Figyelemreméltó az is, hogy munkája során a hatalom 

elnyomó szervezetét, az Államvédelmi Hatóság tevékenységét is vizsgálat alá veszi és 

feltárja a szervezetnek az üzemen belüli működési mechanizmusát. 

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy munkám és kutatásaim több ponton is 

hasonlóságot mutatnak Belényi Gyula kutatásaival. Munkájában egyrészt olyan 

alapvető kérdéseket vizsgál, mint a dolgozatban is tárgyalt normarendezések, a 

bérrendezések és a munkaversenyek kérdései. A disszertáció másrészt hasonló 

forrásbázisra épített, mint Belényi Gyula munkája. Ilyen többek között az MDP felsőbb 

pártszerveinek iratai, az Államgazdasági Osztály iratai és az Országos Tervhivatal 

dokumentumai. Mindazonáltal munkájának hiányossága, hogy az állami ellenőrzésnek a 

munka világára vonatkozó vizsgálatai során nem épített az Állami Ellenőrző Központ 

jelentősnek tekinthető forrásbázisára. Ettől függetlenül az értekezésben könyvét 

alapmunkának tekintettem, több alkalommal is felhasználva kutatásait és a már 

közzétett megállapításokat. 

Módszertanát tekintve a legújabb, kétségkívül a rendszerváltozást követően 

meghonosodott kutatási irányzatok közé tartoznak napjainkban az ún. 

munkásantropológiai kutatások, mely a mindennapok történetének feldolgozásához 

állnak közel. Az Alltagsgeschichte irányzata a német történetírásban a 90-es évek végén 

vált egyre inkább meghatározóvá.99 A magyarországi életmód- és munkáskutatások 

                                                 
98 A továbbiakhoz lásd: BELÉNYI GYULA: A sztálini iparosítás emberi ára. Foglalkozási átrétegződés és belső 
vándorlás Magyarországon 1948–1953. JATEPRESS, Szeged, 1993. 165., BELÉNYI GYULA: Fordulat a 
munkaerőpiacon az 1940-es évek végén és a nagyipari munkásság helyzete az 1950-es években. In: Fordulat a 
világban és Magyarországon 1947–1949. Szerk.: FEITL ISTVÁN–IZSÁK LAJOS–SZÉKELY GÁBOR. Napvilág Kiadó, 
Budapest, 2000., valamint: BELÉNYI GYULA: A munkások állami ellenőrzése és a munkásellenállás (1949–
1956). Századok, 2005/1. sz. 43–82. 
99 Az Alltagsgeschichte német jelenkor-történetírásban bekövetkezett térnyeréséről bővebben: Ö. KOVÁCS 
JÓZSEF: Egy politikai diktatúra társadalmi korlátai. Jelenkor-történeti kutatások az NDK-ról. Korall, 2004/15–
16. sz. 179–204. 
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eredményeinek összegzéseként látott napvilágot 2003-ban a Munkástörténet-

munkásantropológia című tanulmánykötet, melyben Gyáni Gábor a következőképpen 

fogalmazta meg a szerzők célját: „ […]  alig több mint évtizeddel a rendszerváltás után a 

munkásként azonosított társadalmi makrocsoport szocializmusbeli története is helyet 

kaphat végre a tudományos diskurzusban.”100 Az új téma a források megszólaltatásának 

egészen más módját követeli meg és domináns szerepet kap benne oral history 

forrásanyaga és az életútszövegek narratív elemzése.101 Dolgozatom témája a 

mikrotörténeti elemzés során végeredményben a mindennapok történetének az elemzése 

is. A Csepel Autógyári mindennapok története annyiban kap helyet és szerepet 

munkámban, amennyire megkívánják azt az üzem és így a munkások életével 

összefüggésbe hozható főbb gazdasági és politikai döntések. Ennek nyomán például 

elemzem a gyárban 1951. decemberben megvalósult sztrájkot, melynek során a hatalom 

erélyes eszközökkel lépett fel az elégedetlenkedő autógyári munkásokkal szemben. 

Módszereit tekintve a munkásantropológia nem kívánja tehát a jól megszokott, írott 

forrásokat száműzni, ahogy a következőkben fogalmaznak: „ […]  a hagyományos 

történetírói eljárások sem mellőzhetők teljesen, amikor egy sztrájk dramaturgiájának a 

megértését vagy az élet- és munkakörülmények bemutatását célozza a kutatói 

buzgalom.”102 Ebbe az irányzatba illeszkedett bele a fiatalon elhunyt Mark David 

Pittaway kutatása is, aki doktori disszertációjában a munkások és a Rákosi-rendszer 

kapcsolatát vizsgálta különösen arra fókuszálva, hogy a munkások miként fogadták a 

rendszer üzem- és bérszervezési kísérleteit.103 Legfontosabb megállapításai közé 

tartozott a Rákosi-rendszer legitimitásával kapcsolatban vallott nézet, miszerint nem 

elsődlegesen a szocializmus okozta a régió gazdasági elmaradottságát, hanem éppen 

ellenkezőleg, a szovjet hadsereg jelenlétével párhuzamosan az ország elmaradottsága és 

                                                 
100 Munkástörténet-munkásantropológia. Tanulmányok. Szerk.: HORVÁTH SÁNDOR–PETHŐ LÁSZLÓ–TÓTH 
ESZTER ZSÓFIA. Napvilág Kiadó, Budapest, 2003. 11. továbbá lásd: Mindennapok Rákosi és Kádár korában. 
Új utak a szocialista korszak kutatásában. Szerk.: HORVÁTH SÁNDOR. Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2008. 
375. 
101 Lásd Tóth Eszter Zsófia és Bezsenyi Tamás ide vonatkozó tanulmányait: TÓTH ESZTER ZSÓFIA: 
Munkásság és oral histrory. Múltunk, 2005/4. sz. 78–99. Bezsenyi Tamás munkájában a Csepel Autógyár 
dolgozóinak hétköznapjait és a „fusizás” lehetőségeit interjúk segítségével mutatja be: BEZSENYI TAMÁS: 
„Kisdedet álmodik a vasöntő az ércformákba.” A Kádár-korszak gyári munkásai közötti együttműködés a 
fusizás révén. Metszetek, 2012/2–3. sz. 39–48. 
102 Munkástörténet-munkásantropológia, i. m. 2003. 11. 
103 Mark David Pittaway (1972–2010), angol történész. Doktori értekezése 2012-ben jelent meg. MARK 
DAVID PITTAWAY: The worker’s state. Industrial labor and the making of socialist Hungary 1944–1958. 
Pittsburgh, 2012. 386. továbbá: MARK DAVID PITTAWAY: Az állami ellenőrzés társadalmi korlátainak 
újraértékelése: az ipari dolgozók és a szocialista diktatúra Magyarországon, 1948–1953. In: Munkásantropológia-
munkástörténet, i. m. 2003. 71–82. BARTHA ESZTER–VARGA ZSUZSANNA (SZERK.): Határokon túl. 
Tanulmánykötet Mark Pittaway (1971–2010) emlékére. L’Harmattan Kiadó–ELTE BTK Kelet–Európa 
Története Tanszék, Budapest, 2012. 543. 
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nyomora járult hozzá ahhoz, hogy a kommunista diktatúra megtelepedett 

Magyarországon és a régióban.104 Mindezek nyomán munkáit és megállapításait, ahol 

szükségesnek mutatkozott, felhasználtam a dolgozat írása közben. 

Az előzőekhez kapcsolódóan külön érdemes szót ejtenünk azokról a tudományos-

ismeretterjesztő munkákról, melyek egy-egy korszak, vagy gyár mindennapjainak 

bemutatására törekszenek, akár nagyobb számú vizuális forrás felvonultatásával. 2014-

ben látott napvilágot az Ikarus gyár mindennapjait bemutató könyv, melyben a hangsúly 

az emlékezésen van.105 

 

 

1. 6. GAZDASÁG- ÉS IPARTÖRTÉNETI KUTATÁSOK . ÚJ MEGKÖZELÍTÉSEK A 

RENDSZERVÁLTÁST KÖVET ŐEN NAPJAINKIG  
 

A rendszerváltást követően a kutatások újraértelmezéséről és újraorientálódásáról 

beszélhetünk. Elmondható, hogy a történetírás megszabadult az ideológiai béklyóktól, 

melyek 1990 előtt jellemezték. Témánk historiográfiai bevezetéséhez tartozik, hogy 

röviden számot adjunk az ebben az időszakban napjainkig keletkezett összefoglaló 

jellegű és monografikus munkákról. 

Az 1990-es évek elején az elsők között Ehrlich Éva végzett nemzetközi 

összehasonlító vizsgálatot az iparosodás folyamatiról, melyet Országok versenye című 

könyvében publikált.106 Ebben hangsúlyozta, hogy 1945 után, a történelmi időtávlatot 

tekintve viszonylag gyorsan zajlott le az új, szovjet orientációjú gazdaságpolitikára 

történő átállás. Véleménye szerint ennek a gyors végrehajtásnak az az egyszerű oka 

volt, hogy a második világháborút közvetlenül megelőző években létrehozott nehézipar 

alkalmas bázist teremtett a háború utáni gyors felépítésére és az ún. nyílt iparosításra.107 

Nyílt iparosítási folyamatnak Ehrlich azt nevezi, amikor az ipar terjedése akképpen 

történik a munkaerő oldaláról, hogy a szektor az iparosítás elindításakor lényegében 

azonnal, szervezetileg is önállósulva válik külön a mezőgazdaságtól. Az ipar 

terjedésének másik útjaként az ún. látens utat tekinti, amikor az ipar nem elsődlegesen 

szervezeti különválással, hanem a mezőgazdaságon belül maradva terjed. Amíg az első 

                                                 
104 BARTHA ESZTER: Mark David Pittaway. Eszmélet, 91. 2011. 130–131. 
105 SZŐNYEGI HAJNALKA: Ikarus szárnyai. Az Ikarus székesfehérvári gyárának mindennapjai. Emlékkönyv. 
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár, Székesfehérvár, 2014. 433. 
106 EHRLICH ÉVA: Országok versenye 1937–1986. Fejlettségi szintek, struktúrák, növekedési ütemek, 
iparosodási utak. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1991. 233. 
107 U. o. 144. 
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terjedésre Angliát, addig a másik iparterjedési útra példaként Németországot és Japánt 

említi. Az egyes országokra kiterjedő nemzetközi összehasonlító vizsgálata nyomán 

megállapította, hogy az iparterjedés extenzív és intenzív szakasza nem feltétlenül 

választhatók el egymástól, hiszen ilyen, elhatárolt szakaszban egyedül Angliában zajlott 

le gazdasági növekedés, ellenben például az USA-ban és Japánban párhuzamosan 

figyelhető meg az extenzív és az intenzív tényezők jelenléte.108 

Az összefoglaló munkák közül mindenképpen kiemelném a felsőfokú oktatásban a 

90-es évek közepén hiánypótlónak számító munkát Magyarország gazdaságtörténetéről. 

Ahogy Honvári János, a kötet szerkesztője is megfogalmazta, a többszerzős 

összefoglaló gazdasági témájú munka nem volt szokványos a hazai felsőoktatás 

gyakorlatában. Az 1990-es évek közepén a szerzők felismerve az igényeket láttak neki 

egy szemléletében korszerű, adataiban megbízható és az akkori igényeket kielégítő 

gazdaságtörténeti jegyzet összeállításához. A kötet szinte valamennyi fejezetét kiválóan 

tudtam hasznosítani a dolgozat megírásánál. A munka hiányossága mindössze talán az, 

hogy témájában a Nagy Imre nevével fémjelzett „új szakasz” gazdaságpolitikájával a 

munka lezárul, nem folytatva az 1956 utáni gazdasági folyamatok bemutatását.109 A 

Magyarország II. világháború utáni gazdasági fejlődéséről szóló fejezetet Honvári János 

írta. Honvári tollából azóta számtalan kötet és tanulmány látott napvilágot, köztük az 

éppen egy évtized múltán megjelent újabb összefoglaló kötet, amely már a 

rendszerváltásig foglalja össze a 20. századi magyar gazdaságban történteket. A kötet 

annyiban újszerű, hogy a magyar felsőoktatás új rendszerű képzéséhez készült, 

elősegítve a közgazdasági és az üzleti egyetemi alapképzésben tanulók munkáját.110 

A 2000-es évek egyik összefoglaló munkájaként született az a kötet, mely a 

szocialista gazdaság elvesztegetett évtizedeit állítja a középpontba, s amely alapvetően 

tagadja a gazdaság és a politikai rendszer által elért részeredményeket.111 A munka 

címválasztásában is a Kommunizmus Fekete Könyve előtt tisztelgett és elsősorban a 

                                                 
108 U. o. 150–151. 
109 Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig. Szerk.: HONVÁRI JÁNOS. Aula 
Kiadó, Budapest, 1996. 578. A legújabbak közül: KAPOSI ZOLTÁN: Magyarország gazdaságtörténete 1700–
2000. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2010. 431. 
110 HONVÁRI JÁNOS (Szerk.): XX. századi magyar gazdaságtörténet. Aula Kiadó, Budapest, 2006. 484., 
HONVÁRI JÁNOS: Válságok és reformkényszerek a 20. századi magyar gazdaságban. In: Kautz Gyula emlékkötet 
halálának 100. és születésének 180. évfordulója alkalmából. Szerk.: LOSONCZ MIKLÓS–SOLT KATALIN–SZIGETI 
CECÍLIA. Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Győr, 2009. 119–129., HONVÁRI 
JÁNOS: 20. századi magyar gazdasági válságok. In: Gödörből gödörbe. Mindennemű válságok Magyarhonban a 19. és 
20. században. Szerk.: KATONA CSABA. Vas Megyei Levéltár, Szombathely, 2010. 93–116. 
111 BAJÁK LÁSZLÓ–SOMOGYI GYULA (összeáll.): A szocialista gazdálkodás fekete könyve. Elvesztegetett 
évtizedek. Budapest Business Klub, 2002. 179. 
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magyarországi gazdasági folyamatokat mutatta be. Az összefoglaló munka, melyet 

„kísérleti jelleggel” készítettek, alapvetően arra kereste a választ, hogy milyen döntések 

vezettek ahhoz, hogy az ország gazdasága az 1990-es évek közepére Nyugat-Európához 

képest jelentősen lemaradt. Az alapvetően csak szakirodalomra épülő munka óriási 

hiányossága a források nélkülözése, melyet statisztikai kimutatásokkal, adatokkal 

igyekeztek pótolni. A 2000-es évek elejére pedig már jelentős mennyiségben elérhető 

levéltári források hiányában úgy gondolom, az összefoglaló gazdasági témájú munka 

szakmailag felületes maradt. 

Mindenképpen kiemelendő Germuska Pál Indusztria bűvöletében című kiváló 

munkája, mely 2004-ben jelent meg.112 Miután témája, mely egykoron disszertációja is 

volt, e dolgozat témakörébe is tartozik, elengedhetetlenül fontosnak tartom, hogy az 

előzőekhez képest részletesebben is szemügyre vegyem monográfiájának tartalmi 

megállapításait. Kötetében a szocialista városokkal összefüggésben törekedett a 

különféle fejlesztéspolitikák és beruházások strukturális szempontból való 

megközelítésére, mindvégig hangsúlyozva ezen városok közös jellegzetességeit. 

Könyvének első fejezetében az ipari és a szocialista város fogalmi meghatározására és 

kritériumaira helyezi a hangsúlyt. Ebben a fejezetben nagyon jól elemzi annak a 

folyamatát, amivé ezek a városok (mint például Sztálinváros, Komló, Tatabánya) 

váltak: monumentális szocialista propagandaeszközzé. Az 1950-es évek 

ipartelepítéseinek és várostervezéseinek köszönhetően ezek a városok szimbolizálták 

legjobban a totális gazdasági és társadalmi átalakítási terveket. 

Könyvében rövid összegzését adja az 1920–1944 közötti és iparfejlesztés ipari 

decentralizáció folyamatáról és nem utolsó sorban ennek urbanizációs hatásairól. 

Dolgozatom írása során ezért több ízben is támaszkodtam az általa közölt 

megállapításokra. Munkájának ezen fejezete úgy gondolom nagyon jó összefoglalás az 

1920-as és 1930-as évek gazdasági történéseiről. A kötet szól az 1948 és 1953 közötti 

szocialista iparosítási törekvésekről és a kommunisták döntés-előkészítő 

tevékenységről.113 Külön ki kell emelni, hogy Germuska a nehéziparban végbemenő 

                                                 
112 GERMUSKA PÁL: Indusztria bűvöletében. Fejlesztéspolitika és a szocialista városok. 1956-os Intézet, 
Budapest, 2004. 237. A könyv alapját „A szocialista városok helye a magyar urbanizáció történetében. A magyarországi 
szocialista városok kialakulása” című 2002-ben készült PhD-disszertáció jelentette. Továbbá lásd: GERMUSKA 
PÁL: Ipari város, új szocialista város. Korall, 2003/12–13. sz. 139–259. Ezúton is köszönetemet fejezem ki 
számára a dolgozat több fejezetéhez nyújtott tanácsaiért. 
113 A témához bővebben lásd: GERMUSKA PÁL: Szocialista csoda? Magyar iparfejlesztési politika és gazdasági 
növekedés 1950–1975. Századok, 146. évf. 2012/1. 47–78. és angol nyelvű tanulmányát ugyanebből az 
évkörből: GERMUSKA PÁL: Economic Growth and the Industrial Development Policy in Hungary, 1950–
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folyamatokat az országos ipartelepítési (rendezési) tervekkel párhuzamosan mutatja be, 

és nagy hangsúlyt helyez azokra a nagyszabású országrendezési tervekre, melyek 

ideológiai alapon keletkeztek az 1950-es években. Könyvének utolsó két fejezetében a 

terület- és településfejlesztés 1954 és 1989 közötti folyamataival, valamint a hazai 

szocialista városok térbeli szerkezetének vizsgálatával foglalkozik. A négy évtizedes 

fejlesztéspolitika mérlegének egyik jellegzetessége szerinte az volt, hogy bár Budapest 

szerepének mérséklését és az elmaradott alföldi és dél-dunántúli régiók felzárkóztatását 

hirdették, azonban mégis az ipari tengely területeinek fejlesztésére fordították az 

erőforrások javarészét. Másik fő megállapítása, hogy a korszakban alapvetően központi 

helyeket fejlesztettek az agglomeráció és a régiók helyett. Budapest ipari súlya 

némiképp csökkent a 40 év alatt, más területeken azonban szerepe nem szűnt meg. 

Végeredményben tehát a szocialista településpolitika jelentősen átalakította a magyar 

települések állományát és szerepét, s ennek jellegzetességeire Germuska jól rávilágít 

munkájában.114 Végezetül a legfrissebb kutatási eredmények közé sorolható Kondor 

Attila Csaba könyve Budapest Kádár-korszakbeli iparpolitikájáról. A kötet a budapesti 

és az országos iparban végbemenő folyamatokat vizsgálja.115 

Természetesen ebben a fejezetben nem térhettem ki valamennyi, ide vonatkozó 

kötet, tanulmány bemutatására. Mindazonáltal a dolgozatban további hasznos, alapvető 

munkákra is hivatkozom. Az itt kimaradt tudományos műveket minden esetben a 

dolgozat mellékleteként szolgáló Bibliográfia részben közlöm. A következő fejezetben 

a két világháború közötti magyar gazdaságpolitikát érintő főbb állami beavatkozási 

kísérleteket mutatom be. 

 

 

2. AZ ÁLLAM SZEREPVÁLLALÁSÁNAK FOKOZATOS ER ŐSÖDÉSE AZ 1930-AS ÉVEKTŐL A 

FORDULAT ÉVÉIG (1947) 
 

Dolgozatom egyik célja, hogy bemutassa az állam egyre látványosabb szerepvállalását a 

gazdaságban és az iparban egyaránt. Továbbá a disszertációban ismertetni kívánom a 

magyar gazdaságpolitika 1945 előtti és utáni időszakának főbb tendenciáit. A fejezetben 

alapvetően a két világháború közötti Magyarország gazdasági fejlődésére kívántam 

                                                                                                                                               
1975. In: Christian Grabas–Alexander Nützenadel: Industrial Policy in Europe after 1945. Wealth, Power and 
Economic Development in the Cold War. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2014. 321–336. 
114 GERMUSKA, i. m. 2004. 168–171. 
115 KONDOR ATTILA CSABA: Iparpolitika és Budapest a Kádár-korszakban. „A mechanizmus fojtogat 
bennünket.” Napvilág Kiadó, Budapest, 2013. 253. 
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fókuszálni. Ezért is tartottam fontosnak, hogy itt ismertessem a magyar gazdaságban a 

második világháború előtt elindult és azt követően is folytatódó tendenciákat. Ugyanis 

nagyon jól megfigyelhető, hogy az 1939 előtt megjelenő fokozatos állami szerepvállalás 

a gazdaságban és így a nehéziparban nemhogy nem csökkent, hanem 1945 után 

markánsan, új körülmények között, de tovább erősödött. Látványos folyamatosság 

figyelhető meg a második világháború alatt a magyar iparban megindult folyamatok és a 

háborút követő, merőben más gazdaságpolitikai környezetben végbemenő változások 

között. Úgy gondolom, végérvényesen szakítanunk kell azzal a téves elképzeléssel, 

miszerint az 1945-ös politikai cezúra a gazdasági folyamatok területén minden 

tekintetben vízválasztónak bizonyult. Jóllehet 1945-ben a politikai rendszer esetében 

totális rendszerváltáson ment keresztül az ország, a gazdaságban azonban továbbra is – 

az ország helyzetére hivatkozva – az állam meghatározó és központi-irányító szerepe 

érvényesült. Mint ma már tudjuk, eddig soha nem látott formában és mértékben.  

A 19. század utolsó évtizedei úgy gondolom kiváló példának bizonyulnak arra 

vonatkozóan, amikor az állam által különböző formában támogatott nagyipar egy-egy 

térség gazdasági felvirágoztatásához járult hozzá. Magyarországon köztudomású, hogy 

a gyáripar alapjainak lerakása elsődlegesen ezekre az évtizedekre vezethető vissza. A 

századfordulóra az iparosodás jelentősen felgyorsult, amit az iparban foglalkoztatottak 

számának drasztikus emelkedése is mutat. 1870 és 1890 között 31,2%-kal, 1890 és 1910 

között pedig 64,5%-kal nőtt az iparban dolgozók száma.116 A dualizmus korában a 

magyar állam a vámunió kihasználásával és kedvezményekkel támogatta a hazai ipart, 

melynek hatására a századfordulóra az iparosodás nagymértékben felgyorsult. A 

kormányzat által hozott iparfejlesztést elősegítő jogszabályok kezdetben adó- és 

illetékkedvezményekkel, az adók elengedésével és nem utolsó sorban kedvezményes 

kamatozású kölcsönökkel járultak hozzá az ipari befektetések ösztönzéséhez.117 

Mint köztudomású, az első világháború előtti magyar gazdaság az Osztrák-Magyar 

Monarchia teremtette szabályokhoz igazodott. A Monarchia felbomlásával a trianoni 

Magyarországon merőben új gazdasági feltételek közé került. A békeszerződés 

szétszabdalta a közlekedési és kereskedelmi hálózatot, iparágak és városok egész sorát 

fosztva meg vonzáskörzetüktől, nyersanyagaiktól. A békekötés évében, tehát 1920-ban, 

                                                 
116 BELUSZKY PÁL: Magyarország településföldrajza. Általános rész. Dialóg Campus, Budapest–Pécs, 1999. 
136–137. 
117 A kérdéssel részletesen foglalkozik: KÖVÉR GYÖRGY: Iparosodás agrárországban. Magyarország 
gazdaságtörténete 1848–1914. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1982. 256. valamint GUNST PÉTER: Az 
iparosodás hatása Nyugat- és Kelet–Európa mezőgazdaságára a XIX–XX. században. Valóság, 1976/9. 1–17. 
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a gyáripari termelés kb. 35–40%, a mezőgazdasági termelés pedig 50–60%-át adta az 

1920 előtti szintnek. A nyersanyagbázis elvesztése ellenére azonban a feldolgozóipar 

jelentős része, mely Budapesten összpontosult, megmaradt (pl. a budapesti 

malomüzemek). A feldolgozóipar nyersanyagbázisa legnagyobb részt az elcsatolt 

vidékeken volt található. Ennél fogva ezek egy része a két világháború között jelentős 

kapacitáshiánnyal küzdött, sok esetben nem állt rendelkezésre megfelelő mennyiségű 

feldolgozandó nyersanyag. Ennek köszönhetően az ország olyan nyersanyagok 

tekintetében szorult importra, melyből korábban exportőr volt, mint például kőolaj, 

vasérc, só. Mindazonáltal elmondható, hogy a trianoni döntést követően az ország, ha a 

statisztikai adatokat szemléljük, az iparosodottság terén viszonylag „kedvező” képet 

mutatott. A történelmi Magyarországon található több mint 4200 gyárból 2075, a 

gyáripar összes termelési értékéből pedig kb. 55% maradt meg.118 A Magyar 

Gazdaságkutató Intézet 1945 és 1948 között készült adatai szerint a gyári jellegű 

ipartelepek több mint a fele, 51,1% odaveszett, és a termelési kapacitás, az utolsó 

békeév (1913) termelési értékében kifejezve 3,4 milliárd pengőről 1,9 milliárdra 

zsugorodott.119 

A két világháború közötti időszakban – Európa más országaihoz hasonlóan – újra 

állami támogatást élveztek az ipar azon szegmensei, melyek korábban is húzóágazatként 

működtek. A beszűkült piacok, a szomszédállamok védővámjai, valamint a 

túlméretezett kapacitások következtében például a mezőgazdaság és az élelmiszeripar 

elvesztette húzóágazat jellegét. Az első világháború végétől a magyar kormányok 

igyekeztek talpra állítani a meglévő, valamint pótolni az elveszett termelőkapacitásokat. 

A két világháború közti időszak gazdasági fejlődését befolyásoló legjelentősebb 

nehézséget egyrészt a húszas évek közepén csúcsosodó infláció, másrészt az országra 

kirótt jóvátételi terhek jelentettek. A kezdeti szanálási kísérletek120 sikertelensége 

nyomán egyre erőteljesebben fogalmazódott meg az igény a pénz stabilizálására. Kállay 

Tibor121 újonnan kinevezett pénzügyminiszter a Népszövetség Jóvátételi Bizottsága 

előtt 1923 májusában tartott beszédében már arról nyilatkozott, hogy a gazdasági 

helyzet orvoslása csakis egy külföldi kölcsönre alapozva történhet meg. A 250 millió 

aranykorona összeggel egyenlő kölcsön folyósítása nyomán javult az államháztartás 

                                                 
118 Magyarország gazdaságtörténete, i. m. 1996. 341. 
119 PIL, 274. f. 12. cs. 19. ő. e. A Magyar Kommunista Párt Állampolitikai Osztálya iratanyagában fennmaradt, 
a trianoni Magyarország gazdasági helyzetére vonatkozó elemzések (1945–1948). 
120 A szanálási kísérlet Hegedűs Lóránt (1872–1943) pénzügyminiszter nevéhez fűződik. 
121 Nagykállói Kállay Tibor (1881–1964), közgazdász, a második Bethlen-kormány pénzügyminisztere. 
Minisztersége alatt készítették elő a Magyar Nemzeti Bank létrehozását 1924-ben. 
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egyensúlya, jóllehet a kölcsön egy részét a hiány fedezésére kellett fordítani.122 A 

világháború kitörése óta az első szufficites költségvetés az 1925/1926. évben valósult 

meg. Az év első felére a költségvetés 2,1 millió aranykorona bevételi többletet mutatott, 

mely az év végére 65 millióra emelkedett.123 A gazdaság újjászervezésének akciója 

lényegében 1926 közepére befejeződött. A kölcsönnek köszönhetően soha nem látott 

mennyiségű tőke áramlott Magyarországra, azonban az ország eladósodottsága 

jelentősen megemelkedett. 

Magyarország gazdasága éppen hogy csak kezdett kilábalni a húszas években a 

költségvetés egyensúlya érdekében tett intézkedések következményeiből, amikor is 

1929-től újabb kihívásokkal kellett szembenéznie. A gazdasági világválság alapjaiban 

rengette meg az országot, amelynek egyik fő oka az volt, hogy Magyarország eddig 

soha nem látott mértékben volt kitéve a külföldi piacok hatásainak. Mindezt tetézte, 

hogy lényegében egyszerre jelentkeztek azok a tényezők, melyek válságba sodorták a 

magyar gazdaságot, mint például a hazai piac gyenge termelékenysége, a nemzetközi 

piacoktól való szoros függés, a folyamatosan romló cserearányok, a szélesre nyíló 

agrárolló és nem utolsó sorban az ország rekordméretű eladósodottsága. 

Disszertációmban nem kívánom közvetlenül vizsgálni a nagy gazdasági 

világválságként elhíresült periódusnak a magyar gazdaságra gyakorolt negatív hatásait. 

Mindezekről már korábban részletes és átfogó elemzések láttak napvilágot mind a 

korabeli szakértők, mint pedig történészeink tollából.124 Mindössze arra kívánom 

ráirányítani a figyelmet, hogy a válság következményeinek a felszámolásához, melynek 

alkotóelemei összetettek voltak, jelentős állami szerepvállalás vált szükségessé, de úgy 

is fogalmazhatnánk, hogy közvetlen állami beavatkozást kényszerített ki.125 Annak 

okán, hogy Magyarország elsődlegesen mezőgazdasági termékeket előállító ország volt, 

főként e téren kellett koncentrált intézkedéseket hozni. Több intézkedés közül a 

kormány a Magyar Nemzeti Banktól kapott hitelből pénzügyi alapot létesített az 

adósságspirálba került mezőgazdasági termelők megsegítésére. További lépésként az 

állam jelentős mértékben monopolizálta a mezőgazdasági kivitelt, amelynek során 

                                                 
122 A kérdéshez bővebben lásd: ORMOS MÁRIA: Az 1924. évi magyar államkölcsön megszerzése. Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1964. 158. 
123 Magyarország gazdaságtörténete, i. m. 1996. 363–369. 
124 Mindehhez lásd: A magyar gyáripar a két világháború között 1919–1939. GYOSZ, Budapest, 1942. 198.; 
FENYŐ MIKSA: A gyáripar a magyar termelésben. Budapest, 1931. 76.; ORMOS MÁRIA: A gazdasági világválság 
magyar visszhangja 1929–1936. Eötvös Kiadó, Budapest, 2004. 378., a korszak átfogó tanulmányozásához U. 
ő: Magyarország a két világháború korában 1914–1945. Csokonai Kiadó, Budapest, 1998. 324. 
125 A gazdasági világválság hatásainak átfogó ismertetéséhez lásd: Magyarország gazdaságtörténete, i. m. 1996. 
392–425. 
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bizonyos mezőgazdasági termékek felvásárlására és exportjára állami kézben lévő 

szövetkezetet és társaságot bízott meg (pl. Hangya Szövetkezet).126 A következő 

táblázat jól mutatja, hogy a két világháború között a gazdaság főbb ágazatai az egyes 

periódusokban mekkora százalékban járultak hozzá a nemzeti jövedelemhez. Ebből is 

látható a mezőgazdaság vezető szerepe és az államnak a mezőgazdaságot támogató 

beavatkozása. 

 

Ágazat 1924–1925 1928–1929 1934–1935 
    

Mezőgazdaság 37,1 39,7 40,0 
Bányászat, kohászat 1,8 1,8 1,5 

Ipar 26,9 29,3 27,7 
Szállítás, kereskedelem 6,2 6,3 5,5 

Egyéb 28,0 22,9 25,3 
Összesen 100,0 100,0 100,0 

 

Az állami támogatások megoszlása egyes szektorok szerint 

Forrás: Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza. Szerk.: PERCZEL GYÖRGY. ELTE–Eötvös Kiadó, 

Budapest, 1996. 88.127 

 

Hasonló, beavatkozó intézkedésekre került sor az iparban is, minekután a válság az 

iparban jelentős visszaesést teremtett. Ez a visszaesés a vas- és fémiparban, a 

gépgyártásban jelentkezett látványosan, ahol is a bruttó termelési érték 1932-ben 

mindössze az 1929. évinek az 50–60%-át tette ki. A vas- és fémiparon kívül jelentős 

volt a visszaesés a bányászatban is. A külföldi eredetű szén behozatalát kereskedelmi 

minisztériumi engedélyhez kötötték, 1929-ben a szénimport még 1,9 millió tonna, 1933-

ban pedig csak 0,3 millió tonna. Az állam a válság éveiben nemcsak állami, hanem 

magánvállalatok beruházásait is támogatta. A bányászat fellendüléséről mindössze a 30-

as évek közepétől beszélhetünk, amely azoknak a nyersanyagoknak a kitermelése 

kapcsán bővült, melyek közvetlen kapcsolatban álltak a hadiipari beruházásokkal.128 

A válságot követő intézkedések közé tartozik, és fontosnak tartom itt megemlíteni a 

Németországgal 1934 februárjában megkötött második kereskedelmi pótegyezményt, 

mely a magyar mezőgazdasági termékek számára biztosított jelentős kiviteli 

                                                 
126 U. o. 402–403. 
127 A téma részletes feldolgozásához lásd még: SZUHAY MIKLÓS: Az állami beavatkozás és a magyar 
mezőgazdaság az 1930-as években. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1962. 365. 
128 Magyarország gazdaságtörténete, i. m. 1996. 414–415. 
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forgalmat.129 Az egyezménynek köszönhetően hirtelen megnövekedett a Németországba 

irányuló magyar mezőgazdasági kivitel, mellyel egyúttal erősödött Németország 

politikai és gazdasági súlya Kelet-Közép-Európában. Németország részesedése a 

magyar kivitelből az 1933. évi 11,2%-ról mindössze egy év alatt 22,2%-ra ugrott. A 

mezőgazdasági kivitel ¾ része 1938-ra már Németországba irányult, mely jelzi a kivitel 

drasztikus méretű bővülését. Azonban e gazdasági bővülés egyúttal sebezhetővé és 

kiszolgáltatottá tette Magyarországot a német birodalom irányába, mely területének 

Ausztria és Csehszlovákia általi növelésével korlátozta a magyar külkereskedelem 

irányát és mozgásterét. 

 

 
 

Németország részesedése a magyar kivitelből 1937 és 1942 között (ipari adatokkal 

együtt) 

Forrás: Magyarország gazdaságtörténete, i. m. 1996. 410–411. 

 

Fontos megemlítenünk, hogy a második világháború esztendeiben Németország 

irányába a kivitel és a kölcsönös függés fokozatosan erősödött, illetve erősödött.130 

Magyarország különböző nyersanyagokból, mint például bauxitból a háború előestéjén 

egyre inkább Németország exportőre lett. Cserébe lényegében hasonló mértékben 

érkeztek az országba a német importáruk, melyek között főleg gépek, műszerek, 

gépjárművek, gyógyszerek voltak. A magyar gyáripar termelése a válság legkritikusabb 

időszakához képest lényegében megduplázódott. Az iparban foglalkoztatottak száma 

1937-ben már 37%-kal magasabb volt, mint a válság első esztendejében, 1929-ben. 

Többen is egyetértenek abban, hogy a fellendülés oka a már egyre jobban érezhető 

háborús készülődésben és a fegyverkezésben keresendő. 

                                                 
129 A német–magyar kereskedelmi szerződés 1931-ben született meg, melynek első pótegyezménye 1933 
júliusában köttetett. 
130 Magyarország második legfontosabb kereskedelmi partnere Olaszország volt. 
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Itt kell megemlítenünk, hogy a válság talán legnehezebb éveiben az állam nekilátott 

hadiiparának újjáélesztéséhez is. Ennek keretében gyárakat, beruházásokat indított el, 

mint például a Magyar Optikai Művek (MOM) Részvénytársaságot, vagy a Péti 

Nitrogén Műveket. Ez utóbbi azért is kiemelendő, mert az ország egyik legjelentősebb 

vegyi üzemévé vált, ahol a háborús években a polgári célú műtrágyagyártás helyett 

harci gázokat és robbanóanyagokat gyártottak.131 A péti vegyigyár talán azért is 

kiemelendő, mert a gyár az 1950-es évek hadiipari beruházásaiban is jelentős szerepet 

játszott. Az 1920-as évek folyamán vetődött fel egy, a Mátra térségében felépítendő 

hőerőmű gondolata is. A beruházásnak az lett volna a fő célja, hogy növelje az ország, 

azon belül is elsődlegesen Budapest amúgy is alacsony energiaellátási színvonalát. A 

30-as években a teljes településhálózatnak mindössze 36%-a rendelkezett 

villanyárammal. Ekkor még azzal kalkuláltak, hogy az új erőművet a Budapest-miskolci 

vasúti fővonal villamosítására is fel tudják használni. A beruházás különböző okok 

miatt elmaradt, a hőerőmű sem épült meg, melyhez a világháború kitörése is 

hozzájárult.132 Az 1931-ben elfogadott XXI. törvénycikk volt hivatott arra, hogy 

intézkedjen az állami beavatkozás módozatairól, előirányozza például új, hazai iparágak 

megteremtését, munkahelyteremtést és piacteremtést a magyar termékek számára.133 Az 

állami támogatások végeredményben hatékonyan segítették a gazdasági válságból 

történő kilábalást, de hozzá kell tennünk, az akkori geopolitikai körülmények között a 

trianoni Magyarország számára sem maradt más út, mint a protekcionizmusé.134 

 

 

2. 1. A GYŐRI PROGRAMTÓL A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ VÉGÉIG  
 

A kormányzat az 1930-as évek végéhez közeledve hozzálátott a vidék iparosodását 

elősegítő intézkedések meghozatalához. Az ipari decentralizáció terve azonban 

többekben visszatetszést váltott ki, így például Imrédy Béla135 akkori MNB-elnökben is. 

Imrédy memorandumban fordult Darányi Kálmán136 miniszterelnökhöz, melyben 

                                                 
131 A 25 millió pengős beruházást jelentő gyár építését 1932-ben fejezték be teljesen és jelentős szerepet 
töltött be a háború alatti hadigazdaságban. Lásd részletesen: BEREND–RÁNKI, i. m. 1958. 55–56. 
132 U. o. 431. Az erőmű beruházását végül jóval később, csak 1965-ben kezdték el Visontán az ország 
villamos-energia beruházási programja keretében. 
133 GERMUSKA, i. m. 2004. 69. 
134 GERMUSKA, i. m. 2004. 68. 
135 Imrédy Béla (1891–1946), pénzügyminiszter, 1938. május és 1939. február között Magyarország 
miniszterelnöke. 
136 Darányi Kálmán (1886–1939), politikus, 1936. október és 1938. május között miniszterelnök.  
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ecsetelte a vidéki telepítés hátrányait és ellenérveit. Mindenek ellenére a kormányzat 

egy olyan gazdaságfejlesztési elképzelést tett le az asztalra, mely befolyásolta az ipar 

területi elhelyezkedését is. A tervezet már 1938 elején lényegében készen állt, melynek 

véglegesített beruházási tervét Darányi Kálmán 1938. március 5-én, a kormányzópárt 

győri nagygyűlésén tartott beszédében jelentette be a nyilvánosságnak.137 A beruházási 

program egy milliárd pengős tétele végeredményben nem volt más, mint egy 

fegyverkezési program, noha hivatalosan nem nevezték így. Sarokszámait, a törvény 

megnevezését és a miniszterelnök beszédét tekintve mindenki előtt nyilvánvalóvá tette 

célját. Fontos látnunk, hogy a győri program meghirdetéséhez elengedhetetlenül fontos 

volt a Közép-Kelet-Európában Magyarország javára megváltozott hatalmi-politikai 

helyzet. A program ennek alapján akár indokoltnak is nevezhető, azonban hozzá kell 

tennünk, hogy végeredményben nem szolgált mást, mint Magyarország gazdaságának 

átállítását háborús-fegyverkezési pályára. A fejlesztések gyors elindítása alkalmat 

teremtett az államnak a gazdasági folyamatokba történő mind nagyobb volumenű 

beavatkozására, és hivatkozási alapot biztosított az iparosodás támogatására, az ország 

nehéziparának fejlesztéséhez. 

Ki kell emelnünk, hogy a fegyverkezési program fejlesztést jelentett az ország 

egésze számára. „A honvédelem és a közgazdaság fejlesztéséről, egyes népjóléti 

beruházásokról és ezek költségeinek fedezéséről”  című, 1938. április 8-án benyújtott 

törvényjavaslat több meghatározó jelentőségű fejlesztést takart.138 Többek között a 

fejlesztési összegek 40%-át az utak, a vasút és az infrastruktúra reorganizációjára 

szánták. A konkrétumokat tekintve a Magyar Államvasutak részére például 96 millió, a 

hajózás fejlesztésére 14 millió, az úthálózat fejlesztésére 80 millió, posta- és távírda-

bővítésre 20 millió pengőt, valamint további összegeket a mezőgazdasági célokra 

fordították. Hozzá kell tennünk, hogy ezek a fejlesztési területek a polgári igényeken 

túlmutattak és a hadsereg, valamint egy esetleges katonai mozgósítás feltételeit is 

javították. Az öt évre szóló fegyverkezési program legjelentősebb hányadát 

természetesen a már említett katonai kiadások jelentették 600 millió pengős tételben. 

Fedezetét attól a kb. 27 ezer természetes és jogi személyiségű adófizetőtől várták, akik, 

illetve amelyek 1938. február 28-án 50 ezer pengőnél nagyobb vagyonnal 

                                                 
137 GERMUSKA, i. m. 2004. 70. 
138 A győri programra vonatkozó XX. törvénycikket a Felsőház 1938. május 12-én fogadta el. Országos 
Törvénytár, 1938. június 3. 
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rendelkeztek.139 A beruházás fennmaradó 400 millió pengős részét a kormány 

államkölcsön formájában kívánta biztosítani, mely a valóságban nem járt mással, mint 

fedezetlen papírpénz kibocsátásával. A kormány döntése azonban hozzájárult a pengő 

fokozatos elértéktelenedéséhez.140 

Fontos momentum, hogy a fegyverkezési program finanszírozására úgynevezett 

Nemzeti Beruházási Alapot létesített a kormány, mely a költségvetésen kívül szerepelt 

és kezdetben 1,3 milliárd pengővel rendelkezett, mely tetemes összeget jelentett. Az 

Alap 1944-ig hozzávetőlegesen 3,168 milliárd pengőt osztott szét, melyből 210 millió 

pengőt a közlekedési útvonalak fejlesztésére, 10 millió pengőt bányászati, kohászati 

fejlesztésekre, 75 millió pengőt mezőgazdasági és 105 millió pengőt pedig szociális, 

valamint kommunális fejlesztésekre irányzott elő.141 Germuska Pál Indusztria bűvölete 

című munkájában röviden kitér a program hadiipari vonatkozású módosító javaslataira. 

Ezek szerint a program hadiipari teljesítését 1938 őszén felgyorsították, amely egyrészt 

abban nyilvánult meg 600 millióról 800 millió pengőre emelték a hadiipari beruházások 

összegét, másrészt teljesítését öt év helyett két évben határozták meg, azaz 1940. 

augusztus 1-jéig kellett befejezni.142 

A gazdasági válság és az ország háborús készülődése szükségszerűen kiváltotta az 

állami beavatkozást, valamint felvetette a központi állami tervezés bevezetésének a 

gondolatát. A kérdés értelemszerűen azért került a felszínre, mert a második 

világháború totális háborúvá történő kiterjedésével Magyarország is fokozatosan átállt a 

háborús gazdálkodásra. A tervszerű gazdálkodás fő támogatói a jelentős befolyással 

bíró honvéd vezérkar tagjai voltak, akik próbáltak nyomást gyakorolni a hadiipari 

megrendeléseket teljesítő vállalatokra. Ennek érdekében hozták létre a honvéd vezérkar 

és az Iparügyi Minisztérium képviselőjéből, továbbá egy ár-kormánybiztosból álló 

gazdasági bizottságot és a fegyverkezési programot koordináló tárcaközi bizottságot 

még 1938 áprilisában. 

Az ország 1939-től áttért a kötött gazdálkodásra, melynek során még inkább 

fokozódott az állami beavatkozás a gazdaságban. Az 1939. márciusban elfogadott új 

honvédelmi törvény alapján a minisztériumok kötelezhették az iparvállalatokat 

termelésük átállítására a hadianyagok gyártására. A világháború kitörésével a 

                                                 
139 Magyarország gazdaságtörténete, i. m. 1996. 434. 
140 U. o. 434. 
141 GERMUSKA, i. m. 2004. 71. 
142 U. o. 
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hadiüzemmé nyilvánított gyárakban a termelés irányítását üzemi katonai parancsnokok 

vették át.143 

Egy ellentétes tendenciára is hadd hívjam fel a figyelmet, mely a szakirodalomban 

is elemzésre kerül. A hazai ipar fejlődésének lassulására jelentős hatással volt a 

folyamatosan erősödő német terjeszkedés. Ennek oka az volt, hogy a német ipar 

elsődlegesen abban volt érdekelt, hogy a magyar mezőgazdaság fejlődjön az ipar 

ellenében. Ennek az az egyszerű oka volt, hogy a német iparcikkek számára piacok 

kellettek és egy erősödő magyar ipar a piacokat beszűkítette volna.144 Egy másik 

tényezőt is ki kell emelnem, melyről korábban már érintőlegesen szóltam, ez pedig 

Németország hadiipari szükségleteinek növekedése, melynek kielégítését a birodalom 

részben a Szovjetunió elleni háborúhoz csatlakozott országok iparától várt kielégíteni. A 

Magyarország számára a fasiszta Németország támogatásával megszerzett 

területgyarapodás során bizonyos nyersanyagokból, (mint például fa, só) lényegében 

megszűnt vagy lecsökkent az import. Úgy gondolom, a fenti megállapítások mind abba 

az irányba mutatnak, hogy a Győrben meghirdetett fegyverkezési program, a területi 

gyarapodás és a hadiipari megrendelések növekedése egyértelműen gazdasági 

prosperitást eredményezett Magyarországon. 1939-ben 24%-kal nőtt az ipari termelés, 

lényegében annyival, mint az azt megelőző két évtizedben összesen.145 A nehézipar 

részesedése az összes gyáripari termeléshez viszonyítva lassan elérte az 50%-ot más 

ágazatok, mint például a könnyűipar és az élelmiszeripar rovására. 

A leglátványosabb volumenű kitermelés a bauxitiparban figyelhető meg, mivel a 

hadiipari megrendelések emelkedése miatt az ipar alumíniumtermelése a többszörösére 

emelkedett. Az ekkor induló fejlesztések és bővítések következtében az 

alumíniumgyártás 1310 tonnáról 9870 tonnára nőtt a háború éveiben, a Magyarországon 

bányászott bauxit jelentős hányadát továbbra is Németországba szállították.146 Hasonló 

volt a helyzet Magyarország kőolajtermelése terén. A kőolaj kitermelése az 1943. 

esztendőre 842 ezer tonnára nőtt, melynek 53%-át Németországba szállították.147 Az 

alumíniumtermelés legnagyobb felvevőpiacának az 1940-es évek elején felfuttatott 

repülőgépipar számított. 1941. június 6-án megköttetett magyar–német repülőgép-

                                                 
143 GERMUSKA, i. m. 2004. 73. 
144 BEREND T. IVÁN–RÁNKI GYÖRGY: A magyar gazdaság száz éve. Kossuth–Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, Budapest, 1972. 210–221. 
145 Magyarország gazdaságtörténete, i. m. 1996. 439. Az ipari termelésen belül a gépgyártás 53,2%-kal, a 
fémipar 45,3%-kal bővült. 
146 U. o. 439. 
147 U. o. 440. 
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gyártási szerződés nyomán Szigetszentmiklós mellett létrehozták a Dunai 

Repülőgépgyár Részvénytársaságot,148 amely Messerschmitt vadászgépeket gyártott. Az 

elkészítendő mennyiséget egyelőre nem rögzített végső határidővel 900–900 darab Me 

109 F és Me 210-es típusú repülőgépben, és 3600 darab motorban szabták meg, a 

teljesítésbe a győri Magyar Vagongyár149 sárkányrepülő-üzemét is bevonták a Weiss 

Manfréd gyára mellett.150 

A Csepel-szigeten létesülő beruházást azért is ki kell emelnünk, mert a második 

világháborút követően alapját szolgálta majd a térség további iparosításának. A 

repülőgépgyár romjain 1949 novemberében megalapítják a Csepel Autógyár Nemzeti 

Vállalatot. A döntés azért is jelentősnek bizonyult, mert meghatározó üzeme lett a hazai 

hadiiparnak, és jelenléte komoly fejlődést generált a környék gazdasági életében, 

továbbá alapjaiban forgatta fel Szigetszentmiklós addig nyugalmas életét. A Dunai 

Repülőgépgyár Rt. alapítása és a Csepel-szigeten végbemenő iparfejlesztés nyomán a 

térségben addig soha nem látott léptékű fejlődés ment végbe. Úgy vélem, hogy a Dunai 

Repülőgépgyár Rt. alapítása kiváló példája annak – a fentiekben ezért is foglalkoztam 

részletesebben a kérdéssel –, amikor előjelében két markánsan eltérő politikai és 

gazdasági rendszer egymástól nem jelentős időkülönbséggel, de ugyanabban a 

térségben, konkrétan egyazon területen képzeli el az ipar felfuttatását. Ebben az 

időszakban Budapest és az agglomeráció markáns ipari fejlődéséről beszélhetünk. 

Berend T. Iván és Ránki György egyik munkájukban éppen a Budapest környéki 

iparvidék kialakulásának körülményeit elemzik.151 Ide lehet sorolni Honvári János, 

Lengyel György és Kaposi Zoltán újabb, témába illeszkedő kutatásait is, akik 

munkájukban szintén elemzik Budapest és környékének ipari fejlődését.152 Ekkor 

Szigetszentmiklós még a „távolabbi” agglomeráció része volt, míg a „közvetlen” 

agglomerációhoz olyan települések tartoztak, mint Pestszenterzsébet, Budafok, 

Rákospalota és Újpest. 

                                                 
148 A repülőgépgyár első igazgatója vitéz nagybaconi Nagy Vilmos (1884–1976), nyugalmazott gyalogsági 
tábornok, honvédelmi miniszter lett. 
149 A korszakban a győri gyár elnevezésében a magyar helyesírástól eltérően a „Waggon” szerepelt. A dolgozat 
konkrét forráshivatkozásaiban következetesen meghagytam a „Waggon” megnevezést, azonban a fő 
szövegében minden esetben már „Vagon”-t írtam. 
150 A gyár történetéről és a vadászgépek gyártásáról lásd bővebben: DOMBRÁDY LÓRÁND: A magyar 
hadigazdaság a második világháború idején. Petit Real Kiadó, Budapest, 2003. 337., valamint: KOVÁTS LAJOS: 
A Dunai Repülőgépgyár Rt. története. Magyar Történelmi Társulat, Üzemtörténeti Szekció, Budapest, 1985. 
168. 
151 BEREND T. IVÁN–RÁNKI GYÖRGY: A Budapest környéki ipari övezet kialakulásának és fejlődésének 
kérdéseihez. Klny. Tanulmányok Budapest múltjából. Budapest, 1961. 535–573. 
152 A gépipar elsődlegesen Csepelre koncentrálódó fejlesztését mutatja be: KAPOSI ZOLTÁN, i. m. 2010. 357–
358. 
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Összességében kijelenthető, hogy a háborús időszak alatti ipari kapacitás hatalmas 

mértékben megemelkedett, mely különösen a gépiparra, a vas- és fémiparra, valamint a 

vegyiparra volt leginkább jellemző. Az ipari termelés csúcspontja az 1943. évre tehető, 

amikor is az ipar az utolsó békeévhez képest 38%-kal termelt többet. Ezt követően 

azonban a folyamatosan emelkedő nyersanyag- és kapacitásszükségletet már nem 

lehetett emelni éppen a folyamatosan fellépő energia- és munkaerőhiány miatt. A 

háborús konjunktúra teremtette ipari kapacitás nagy része (üzemek, gépi berendezések, 

közlekedési eszközök, stb.) – miután az ország már háborús hadszíntérré vált – 

nagyrészt megsemmisült.153 Azoktól az iparágaktól, amelyek egykoron a háborús 

szükségletek kielégítésére dolgoztak, fokozottabb teljesítményt követeltek, ami viszont 

a többi iparág érezhető visszaesésével járt. 

A második világháború alatt tehát a hadigazdálkodásra történő folyamatos áttérés 

miatt a nehézipar szerepe drasztikus mértékben megnövekedett az ipar struktúrájában. 

Berend T. Iván és Ránki György munkája után154 – talán még nyomatékosabban hívja 

fel erre a figyelmet Ehrlich Éva könyvében.155 Disszertációmban alátámasztani kívánom 

azt a megállapítást – melyre napjaink szakirodalmában talán kisebb hangsúly 

helyeződik – miszerint 1945 a magyar ipar fejlődési útját szemlélve nem tekinthető 

egzakt határvonalnak. 

A háború által elpusztított ipar és a szovjet hadsereg elől, vagy éppen a szovjetek 

által leszerelt és elhurcolt gyárak, üzemek és gépek alapot teremtettek a gazdaság 

romokból történő újjáépítésének. A termelés újraindulásában egyúttal jelentős szerepet 

játszott az is, hogy a háború előtti ipari kapacitások, a hadigazdaságban már jelentős 

tapasztalatokat gyűjtött munkások rendelkezésre álltak. Az egypártrendszer kiépítését 

követően pedig újabb „ürügy” nyílhatott a nemzetközi helyzet fokozódására, az 

életszínvonal emelésére hivatkozva az országnak soha nem látott mértékű és léptékű 

iparosítási pályára történő átállítására. 

 

 

 

                                                 
153 A Szigetszentmiklós határában fekvő Dunai Repülőgépgyár további termelését az 1944 áprilisában induló 
és ismétlődő szövetséges bombatámadások lényegében lehetetlenné tették. Az ipari és mezőgazdasági 
létesítményekben esett bombakárokról részletes, üzemekre lebontott adatokat közöl: BÁLINT JÓZSEF: 
Magyarország nemzeti vagyonvesztése 1941–1947. Agroinform Kiadó, Budapest, 2013. 53–81. 
154 BEREND–RÁNKI, i. m. 1958. 217. 
155 EHRLICH, i. m. 1991. 144. 
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2. 2. A POLITIKAI –GAZDASÁGI INTÉZMÉNYRENDSZER VÁLTOZÁSAI 1945 UTÁN 
 

Az 1944/45 utáni néhány esztendő az egyik leginkább érdeklődésre számot tartó 

időszaka a 20. századi magyar történelemnek, mind a politika, mind a gazdaság 

mozgásterét és a társadalom sorsát illetően. Az ország nemzeti vagyonának háborús 

kára kb. 40%-ra volt tehető. A háborús veszteség egy része a szövetséges 

bombatámadások során, másik része a szovjet csapatok szükségleteinek kielégítése 

kapcsán, valamint a harcok után keletkezett. Bálint József könyvében kiemeli, hogy 

Magyarország második világháborús vagyonvesztése a háború előtt keletkezett javak 

veszteségéből, a hadműveletek során elpusztult értékekből, valamint a világháború utáni 

veszteségek és kiadások összegeiből tevődött össze.156 A gazdasági helyreállítás 

szempontjából azonban azzal is számolni kellett, hogy nagyarányú pusztulás érte a 

szállítási infrastruktúrát, amely hozzávetőlegesen 60%-ot tett ki. Az 1930-as évek 

közepén és a világháború alatt kiépített ipari kapacitások nagy része szintén a romokban 

hevert. Az ország a szovjet érdekszféra részévé vált, melynek következtében a 

szuverenitás végig korlátozott volt. A fegyverszüneti előírások végrehajtásának 

biztosítására a Szovjetunió képviselőjének elnökletével a Szövetséges Ellenőrző 

Bizottság (SZEB) ügyelt. 

Célom az, hogy a disszertáció ezen részében a szakirodalom és az ide vonatkozó 

levéltári források felhasználásával bemutassam azt a folyamatot, amely elősegítette az 

újjáépítést, a szovjet gazdasági modell átvételét és megteremtette a lehetőségét a 

tervgazdaság bevezetésének. Mindezt azért tartottam fontosnak, mert az 1950-es évek 

egyoldalú iparosítási törekvései önmagukban nem érthetők meg az ország 

szovjetizálásának ismerete nélkül, továbbá az ezt megalapozó ideológiai gyökerek 

alapos feltárása hiányában. 

A második világháború befejezése után Magyarországon újra változások indultak, 

mely a gazdaságot és a társadalmat egyaránt mélyen érintették. A háború előtti 

társadalmi állapotokhoz való visszatérésre aligha mutatkozott lehetőség. A közvetett 

háborús károk közé tartozott, hogy a Németországgal való gazdasági és kereskedelmi 

kapcsolatok egyik pillanatról a másikra megszakadtak. A gazdasági vérkeringés 

beindulásának legfőbb akadálya a közlekedés katasztrofális állapota volt. A közlekedés 

lényegében bénult állapotban volt, hiszen a visszavonuló német csapatok gondoskodtak 

az összes fontos Duna- és Tisza-híd felrobbantásáról és a használható állapotban lévő 

                                                 
156 BÁLINT, i. m. 2013. 15. 
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vasúti járművek elszállításáról.157 A Magyar Kommunista Párt természetesnek látta, 

hogy minden, ami mozdítható, a háború befejezése érdekében a Vörös Hadsereget illeti 

meg: „A magyar gazdasági életnek jelenleg a leggyengébb oldala a közlekedés. A 

vasutak mozdonyai és teherkocsijai elsősorban a német fasizmus végső megsemmisítését 

célzó háborút szolgálják, és mint ilyenek, természetszerűleg a Vörös Hadsereg 

rendelkezésére állanak.”158 

Az ipari termelés 1945 májusában az előző évinek mindössze 20%-a körül mozgott. 

Mindezt tetézték a jóvátételi kötelezettségek, amelyek a Szovjetuniónak 200, 

Jugoszláviának 70, Csehszlovákiának pedig 30 millió dollár megfizetését írták elő az 

1945. január 20-án Moszkvában megkötött fegyverszüneti egyezmény szerint.159 A 

jóvátétel egyrészt hátrányosan befolyásolta az ország gazdasági rekonstrukciós 

törekvéseit, másrészt azonban – mivel a szállítások főként iparcikkek formájában 

történtek – közrejátszott egy fokozatos rekonstrukció megindításában is.160 

A politikai feltételek olyanképp változtak meg, hogy Magyarországon (és Közép–

Európában), Nyugat–Európával ellentétben, nem történt meg a kommunisták kiszorítása 

a hatalomból. Ezt Berend T. Iván egyik munkájában úgy jellemezte, hogy „a 

Szovjetunió közvetlen támogatását élvező forradalmi erők egyre inkább tért nyertek és a 

hatalom részeseiből szívós politikai és gazdasági küzdelmek eredményeként mindinkább 

a hatalom uraivá váltak.”161 Itt azonban nem másról volt szó, mint a koalíciós pártok 

feldarabolásáról, a megfélemlítésekről és szovjet hatóságok által támogatott akciókról, 

nyomásgyakorlásról. Magyarázatában Berend mindezt szívós politikai küzdelemként 

értelmezte, amely – hozzá kell tennünk – a szovjetek támogatásával végeredményben 

még egyoldalú is volt. 

Már 1944 végén napvilágot látott a Magyar Nemzeti Függetlenség Front programja, 

amely az ország újjáépítésének politikai, gazdasági, társadalmi alapelveit és az 

                                                 
157 Magyarország gazdaságtörténete, i. m. 1996. 463. 
158 PIL, 274. f. 12. cs. 1. ő. e. „A magyar gazdasági élet legsürgősebb problémái.” Az MKP (KV) 1945. április 
20-i határozata értelmében kidolgozott gazdasági program. 
159 A fegyverszüneti egyezmény kötelezte a magyar kormányt a Magyarországon tartózkodó Vörös Hadsereg 
ellátására is, amely óriási terhet jelentett az amúgy is megtépázott országnak. Magyarország jóvátételi 
kötelezettségeiről lásd: BALOGH SÁNDOR–FÖLDESI MARGIT (Szerk.): A magyar jóvátétel és ami mögötte 
van… Válogatott dokumentumok 1945–1949. Napvilág Kiadó, Budapest, 1998. 188. valamint G. Vass István 
tanulmányát és forrásközlését: G. VASS ISTVÁN: Dokumentumok a magyar-szovjet jóvátételi egyezmény 
létrejöttéhez. Archívnet, 11. évf. 2011. 2. sz., GÁBOR PÉTER: Jóvátétel és külkereskedelmi orientációváltás 
Magyarországon, 1945–1949/51. Doktori értekezés. PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, Pécs, 2013. 
368. [Kézirat].  
160 A Jóvátételi Hivatal az 1500/1946. M. E. számú rendelet alapján jött létre a fegyverszüneti egyezmény 
alapján Magyarországra háruló jóvátételi és egyéb gazdasági természetű kötelezettségek teljesítésével 
kapcsolatos tennivalók ellátására. Magyar Közlöny, 35. sz. 1946. február 12. 1–2. 
161 BEREND, i. m. 1974. 9. 
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Ideiglenes Nemzeti Kormány álláspontját tartalmazta.162 A gazdasági berendezkedés 

alapjának még a magántulajdont képzelték el, amely előrevetítette az egyes pártok 

között az ország jövőjére vonatkozó gazdasági témájú ellentéteket. 1945 kora tavasszal 

széles konszenzus alakult ki a korábbi nagybirtokrendszer felszámolásában és 

földreform végrehajtásában. Teljes egészében kisajátították az 1000 katasztrális holdat 

meghaladó birtokokat, melynek közel 60%-át magánszemélyek között osztották szét.163 

A már részben említett és az MKP által tavasszal kidolgozott gazdasági program főbb 

elemei a következők voltak: „Az újjáépítés megkezdésének ez az öt intézkedés: a 

minimális forgalom megindítása, az építés egy központból való irányítása, az új gazdák 

mezőgazdasági eszközökkel való ellátása és a munkafegyelem helyreállításának 

általános munkakötelezettséggel való párosítása, valamint az infláció meglassítására és 

fékezésére irányuló intézkedések az alapfeltétele.”164 

1945 folyamán lassan-lassan lépések történtek az ipari termelés megindítására is. 

1945. májusban ún. iparügyi miniszteri biztosokat neveztek ki a termelés beindításának 

biztosítására.165 Az ipar(ügyi) miniszteri biztosok még a kommunista politikusok 

szemében is kiváltságos személynek tűntek. Az MKP Közgazdasági Osztálya 1945. 

augusztus 3-i ülésén készült jegyzőkönyv tanúsága szerint – melyen a fő kérdés a 

jóvátétel és az ipar újjáépítésével kapcsolatos kommunista álláspont elfogadása volt – 

Nagy Imre166 így fogalmazott: „Az összes ipari kérdések legfőbb tudója, legfőbb 

ismerője az iparügyi biztos. Ezeknek jár autó, jár nő, kilométerpénz stb., stb.”167 

                                                 
162 A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front programját közli: HORVÁTH JULIANNA–SZABÓ ÉVA–SZŰCS 
LÁSZLÓ–ZALAI KATALIN (SZERK.): Pártközi értekezletek. Politikai érdekegyeztetés, politikai konfrontáció 
1944–1948. Napvilág Kiadó, Budapest, 2003. 3–7. Az 1944. december és 1949. augusztus közötti időszak 
politika- és alkotmánytörténeti fejlődését követi végig: FÖGLEIN GIZELLA: Államforma és államfői jogkör 
Magyarországon 1944–1949. Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 259. 
163 PETŐ–SZAKÁCS, i. m. 1985. 37–38. A földreform részleteit az 1945. március 17-én megjelent 600/1945. M. 
E. sz. rendelet szabta meg. 
164 PIL, 274. f. 12. cs. 1. ő. e. MKP Állampolitikai Osztály iratai 1945–1948. „A magyar gazdasági élet 
legsürgősebb problémái.” 1945. április 20–24. 
165 53.650/1945. Ip. M. sz. rendelet. Magyar Közlöny, 26. sz. 1945. május 10. 6. 1945 elején a lerombolt 
üzemekben ún. üzemi bizottságok alakultak, melyek fő feladata a termelés beindításának elősegítése volt. A 
bizottságoknak ellenőrző, javaslattevő jogkörük volt, de döntési jogkörrel nem rendelkeztek. A bizottságok 
működéséről lásd: Az üzemi bizottságok a munkáshatalomért 1944–1948. Táncsics Könyvkiadó, Budapest, 
1966. 861. Működésükről az iparügyi miniszter rendelete intézkedett: 55.000/1945. Ip. M. sz. rendelet. Magyar 
Közlöny, 43. sz. 1945. június 5. 2–4. 
166 Nagy Imre (1896–1958), politikus, gazdasági szakember. 1945-ben az Ideiglenes Nemzeti Kormány 
földművelésügyi minisztere. 1945. májusban már az MKP PB tagja, 1946. áprilistól pedig az MKP KV 
Titkárság mezőgazdaságért felelős tagja. 1947. szeptember és 1949. június között az Országgyűlés elnöke. A 
szövetkezetesítés gyorsítását ellenző nézetei miatt ellentétbe került a pártvezetéssel és személyesen Rákosi 
Mátyással is, ezért rövid ideig háttérbe szorult. 1951. decembertől újra a párt vezető politikusa, élelmezési, 
majd begyűjtési miniszter, 1952-től miniszterelnök-helyettes. 1953 és 1955 között, valamint 1956-ban 
Magyarország miniszterelnöke. 
167 PIL, 274. f. 12. cs. 22. ő. e. Az MKP Közgazdasági Osztályának jegyzőkönyvei, 1945. augusztus 3. 
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Fontos néhány szót szólni az ország megszállásával párhuzamosan kiterebélyesedő 

szovjet gazdasági térnyerésről is, melyre a nagyhatalmak 1945. februári potsdami 

nyilatkozata adott felhatalmazást.168 Ennek értelmében a Szovjetunió jóvátételként 

megkaphatta a megszállása alatt álló, volt tengelyhatalmak területén található német 

tulajdonokat. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a Szovjetunió önkényesen jelölhette 

meg, hogy e jogcímen mely vállalatokra tart igényt. Jóvátétel címén így a Szovjetunió 

jelentős befolyást szerzett a magyar gazdaságban. Érdekes adalék, hogy Kertész 

István169 emlékirata szerint, amikor Puskin170 budapesti szovjet követ megtudta, hogy a 

magyar kormány kérdőívek segítségével adatokat gyűjt a háborús károkról, azonnal a 

munka beszüntetését, és az adatok megsemmisítését követelte. Arra hivatkozott, hogy a 

SZEB nem adott felhatalmazás, s felrótta, hogy a kérdőívek összeállításának a célja nem 

más, mint egy statisztika prezentálása a Vörös Hadsereg által okozott károkról.171 

A szovjet befolyást növelte az 1945. augusztus 27-én aláírt magyar–szovjet 

gazdasági együttműködésről szóló egyezmény megkötése, melynek értelmében szovjet–

magyar vegyesvállalatok jöttek létre.172 Meg kell említeni, hogy a szerződésnek volt egy 

kereskedelmi része, melyet a szakemberek is elfogadhatónak tartottak, ami piachoz és 

nem utolsósorban nyersanyaghoz juttatta a magyar gazdaság egyes ágait. A Szovjetunió 

iparcikkekért és mezőgazdasági termékekért cserébe nyersanyagot szolgáltatott.173 A 

magyar kormány 1946. március–áprilisban írta alá a vegyesvállalatok felállításáról szóló 

megállapodásokat, amelyek valójában szovjet irányítás alatt, a magyar törvények 

figyelmen kívül hagyásával, szovjet tulajdonú pénzintézeten keresztül működtek 

(Meszhart, Maszovlet, stb.).174 

                                                 
168 Lásd bővebben: FÖLDES GYÖRGY: A magyar–szovjet gazdasági kapcsolatok, 1948–1973. Századok, 147. 
évf. 2013/6. sz. 1350–1352. 
169 Kertész István (1904–1986), a Külügyminisztérium Béke-előkészítő Osztályának vezetője. Életéről és 
tevékenységéről bővebben lásd: KERTÉSZ ISTVÁN: Magyar békeillúziók 1945–1947. Európa–História, 
Budapest, 1995. 593. 
170 Puskin, Georgij Makszimovics (1909–1963), szovjet diplomata. A Szövetséges Ellenőrző Bizottság 
politikai tanácsadója Vorosilov elnök mellett, 1945 és 1949 között a Szovjetunió rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövete. 
171 BAJÁK–SOMOGYI, i. m. 2002. 27. 
172 A kérdésről bővebben lásd: SZÍVÓS ISTVÁN–UZONI ÖDÖN: Az 1946-ban létrejött szovjet–magyar vegyes 
vállalatok. Valóság, 1992/1. sz. 67–85. 
173 A magyar-szovjet gazdasági kapcsolatok arculatának több évtizedes vonásaira utal: FÖLDES, i. m. 2013. 
1353. 
174 1947-ben megállapodás született a vegyesvállalatok működéséről. Ez arról rendelkezett, hogy a magyar 
állam köteles évente 33,5 millió forintnyi osztalékot fizetni a szovjet államnak anélkül, hogy e vállalatok éves 
mérlege ismert lett volna. Mindezen lépések hozzájárultak és csak kezdetét jelentették Magyarország 
Nyugattól történő gazdasági elszigetelésének és a Szovjetuniótól való kölcsönös függés kialakulásának. Lásd 
bővebben: BORHI LÁSZLÓ: Megalkuvás és erőszak. Az Egyesült Államok és a szovjet térhódítás 
Magyarországon 1944–1949. Kossuth Egyetemi Kiadó–MTA Történettudományi Intézet, Debrecen, 1997. 
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A háború utáni események történetében mérföldkőnek számított az 1945. november 

4-én megtartott a nemzetgyűlési választás is, melyen a kommunista várakozásokkal 

ellentétben a Független Kisgazdapárt (FKgP) szerzett 57%-os abszolút többséget. Az 

FKgP győzelme ellenére azonban szovjet nyomásra ún. nagykoalíciós kormány alakult 

és a kommunistákat is bevonták a kormányalakításba, jelentősnek számító tárcákat, mint 

például a belügyet biztosítva számukra. 

A kormányzat a korábban ígért szabadgazdálkodás helyett az ipari 

anyaggazdálkodásban is a szigorú, kötött gazdálkodásra tért át az állam gazdasági 

beavatkozásának szükségességét hangsúlyozva. Gerő Ernő beszédében a kötött 

gazdálkodás kérdésében úgy fogalmazott: „Azért kell irányt vennünk a kötött 

gazdálkodásra, mert jelenleg úgyszólván mindenben hiányt szenvedünk, s mert ez még 

meglehetősen sokáig így lesz. […]  A demokráciának nem lehet érdeke, hogy 

visszaállítsa a tőkés termelés korlátlan szabadságát, s ezzel együtt a korlátlan 

kizsákmányolás lehetőségét. Ellenkezőleg! A magyar demokráciának és minden igazi 

demokráciának érdeke, hogy legalább korlátok közé szorítsa a tőkét, […] ; érdeke a 

demokráciának, hogy befolyást gyakoroljon a termelésre és befolyást gyakoroljon az 

elosztásra is. Ezt pedig csakis kötött gazdálkodás útján lehet megvalósítani.”175 A 

Gyáriparosok Országos Szövetsége aggályait fogalmazta meg, miszerint a 

„szabályozásnak nem szabad túlmenni a viszonyok által diktált okvetlen szükséges 

mértéken.”176 A választások eredményeként a kötött gazdálkodás is új feltételek közé 

került, a kommunisták ezért az új helyzethez igazították politikájukat. Ennek nyomán 

vetette fel az MKP egy gazdasági csúcsintézmény létrehozásának szükségességét, 

melynek meghatározó szerepe volt a stabilizáció előkészítésében. 

Az egyik legfontosabb fejlemény a gazdaságirányítás új szervezeti kereteinek a 

kialakításában az 1945 őszén életre hívott Gazdasági Főtanács megalakítása volt.177 Ez a 

szerv már ekkor a tervszerű gazdasági irányítás bevezetését szolgálta, gazdasági 

csúcsminisztériumként lényegében a koalíciós kormány felett állt és gyakorlatilag 

kivette a kormány kezéből a gazdasági hatalmat. A Főtanács élére főtitkárként a 

kommunista Vas Zoltán került miniszteri rangban, szakembereinek többségét pedig az 

MKP delegálta. A Gazdasági Főtanács előterjesztéseket tett a Minisztertanácsnak 
                                                                                                                                               
187. valamint: BORHI LÁSZLÓ: Az amerikai diplomácia és a szovjet politikai-gazdasági térnyerés 
Magyarországon. Történelmi Szemle, 1993/3−4. sz. 339−360.  
175 Magyarország gazdasági újjáépítésének feltételei. Gerő Ernő beszéde az MKP Politikai Akadémiáján, 1946. 
március 9. In: Gerő Ernő, i. m. 1950. 166. 
176 PETŐ–SZAKÁCS, i. m. 1985. 53. 
177 A 12.090/1945. M. E sz. rendelet alapján, Magyar Közlöny, 7. sz. 1946. január 9. 2. 
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törvényjavaslatok és rendelettervezetek formájában. Továbbá véleményezett 

törvényeket és rendeleteket, az egyes minisztériumoknál kezdeményezte rendeletek 

kiadását is. A Gazdasági Főtanács rendelet kibocsátási jogköre kiterjedt a 

mezőgazdasági termelés növelése érdekében szükséges intézkedésekre, rendeleteket 

bocsáthatott ki a szén-, a földgáz- és az energiatermelés, a vas-, fém-, gépipari, 

építőipari és textilipari termelés fokozása érdekében. Ugyancsak rendeletileg intézkedett 

a fővárosi és vidéki központok élelmiszerellátása, közellátási és luxuscikkek forgalma 

tekintetében. A Főtanács létrehozásával megkezdődött a gazdasági központosítás 

kommunista programjának végrehajtása. A MKP egyik elképzelése az volt, hogy az 

ország gazdasági problémáinak napirenden tartásával és a problémákra adandó 

válaszainak erőltetésével a számára rendelkezésre álló mozgásteret kiterjessze, azt az 

egyedüli járható megoldásként állítsa be. A Gazdasági Főtanács megalakulásával a 

kommunisták lényegében kulcsszerephez jutottak a gazdasági élet irányításában, melyet 

az elképzeléseikhez lehetett igazítani. Baráth Magdolna egyik tanulmányában találóan 

úgy fogalmazott, hogy […] „a gazdasági hatalom megszerzése előbb történt, mint 

koalíciós partnereinek kiszorítása a politikai hatalomból.” Valamint „Az MKP a 

gazdasági főhatalom birtokában készíthette elő a gazdasági hatalomátvétel következő 

lépéseit.”178 

Az új feltételrendszer mellett az MKP 1946. február 11-i politikai bizottsági ülésén 

már egy pénzügyi stabilizációs programról tárgyalt.179 Már ekkor elfogadták azt a 

tervet, miszerint 1) azonnal meg kell kezdeni egy későbbi időpontban kibocsátandó új 

pénz megteremtéséhez szükséges előkészületeket; 2) az árukészletek gyűjtése mellett a 

kormánynak mindent el kell követnie, hogy visszaszerezze a nyugatra elhurcolt nemzeti 

vagyont és az MNB aranykészletét. A februári kommunista elképzelések és számítások 

beváltak, ugyanis akkor úgy kalkuláltak, hogy a stabilizációt 1946 augusztusára 

megvalósítják. 

A kommunista ideológia egyik sarkalatos pontja az a tézis volt, miszerint a 

tervszerű gazdálkodást csakis úgy lehet megvalósítani, ha az ország hitelszervezete, 

                                                 
178 BARÁTH MAGDOLNA: A hároméves tervtől az ötéves tervig. Irányváltás az MKP gazdaságpolitikájában. In: 
Fordulat a világban és Magyarországon 1947–1949. Szerk.: FEITL ISTVÁN–IZSÁK LAJOS–SZÉKELY GÁBOR. 
Napvilág Kiadó, Budapest, 2000. 301–317. 303. 
179 PIL, 274. f. 3. cs. 24. ő. e. A PB javaslatai az ország gazdasági és pénzügyi helyzetének rendezésére, 1946. 
február 11. A magyar inflációval és a stabilizáció kérdésével itthon és külföldön számos tanulmány 
foglalkozott. Ezek közül a legelső összefoglaló munka: AUSCH SÁNDOR: Az 1945–1946. évi infláció és 
stabilizáció. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1958. 189. Magyar származású, külföldi szerzőtől lásd: PIERRE 
L. SIKLÓS: The End of the Hungarian Hyperinflation of 1945–1946. In: Journal of Money, Credit and Banking, 
21. May, 1989. 135–147.  
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gyáripara, a kereskedelmi vállalatok, a termelőeszközök társadalmi tulajdonban vannak. 

A kommunista párt ideológusai 1946-ban még úgy fogalmaztak, hogy a szocializmus 

egy későbbi cél, de már közvetlen célnak, napirenden lévő feladatnak tekintették, hogy 

bizonyos tervszerűséget teremtsenek a gazdasági életben. Háy László180 a Magyar 

Nemzeti Bank elnöke 1946-ban már akképpen fogalmazott: „Ha tervgazdaságot nem is 

lehet megvalósítani a tőkés rend keretében, meglehetősen messzemenő tervszerűséget el 

lehet érni akkor, ha az államkapitalista szektort elég szélesre méretezve kifejlesztjük. 

[…]  A népi demokrácia gazdasági politikájának egyik legsarkalatosabb pontja a 

tervszerűség.”181 

Több hónapos előkészítő munka után 1946. augusztus 1-én kibocsátották az új 

magyar pénzt, a forintot.182 Az, hogy a Magyar Kommunista Párt részére mennyire 

fontos volt a stabilizáció minél gyorsabb befejezése, jól mutatják a Politikai Bizottság 

1946. június 15-i ülésén Gerő Ernő beszámolójában elhangzottak, valamint a beszámoló 

elfogadása után a PB álláspontja: „El ő kell készíteni a rendőrséget a stabilizáció 

biztosítását célzó intézkedések kijátszói elleni küzdelemre. Meg kell tiltani a valuta-, 

deviza- és arany forgalmát és kötelezővé kell tenni beszolgáltatásukat. Szakasitssal és 

Bánnal183 meg kell állapodni, hogy a legközelebbi két héten belül két-három nagy 

feketézőt fel kell akasztani.”184 A Szovjetunió annyiban járult hozzá a sikerhez, hogy a 

magyar jóvátételi szállításokat átütemezte.185 Az új pénz kibocsátása lényegében lezárta 

az 1945 utáni magyar gazdasági fejlődés egy szakaszát. A polgári pártok képviselői a 

stabilizációt éppen ellenkezőleg, az állami beavatkozás visszaszorításával, annak 

leépítésével akarták egybekötni. Ha ez megvalósul, az alapjaiban befolyásolta volna a 

tervgazdálkodás kialakításának lehetőségét, úgy vélem azonban, hogy az áttérést 

mindössze csak elodázta volna. Ahogy a Hitelbank közgazdasági szakértőinek 

                                                 
180 Háy László (1891–1975). Orvos, közgazdász, külkereskedelmi miniszter. 1945–1946 között a Magyar–
Szovjet Külforgalmi Társaság igazgatója, 1946–48-ban a Magyar Nemzeti Bank elnöke. 1954–56-ban 
külkereskedelmi miniszter. 
181 PIL, 274. f. 12. cs. 4. ő. e. A népi demokrácia gazdasági politikájának irányelvei, 1946. szeptember 13. 
182 1 új forint formailag 400 ezer kvadrillió pengővel volt egyenértékű. Átváltására gyakorlatilag nem került 
sor. 
183 Itt Bán Antal (1903–1951) szociáldemokrata politikusról van szó. 1945 végétől a Gazdasági Főtanács tagja. 
1945. június 1-jétől 1948. február 26-ig iparügyi miniszterként nem csupán elfogadta, hanem maga is 
szorgalmazta a különböző iparágak nagyüzemeinek államosítását és a tervgazdálkodás bevezetését. 
184 PIL, 274. f. 3. cs. 41. ő. e. Beszámoló a stabilizáció előkészületeiről és a további feladatokról, 1946. június 
15. Az ellenőrzésekben szerepet játszott az ekkor megszervezett gazdasági rendőrség, mely 1946-ban hét 
hónap alatt 14 ezer feljelentést vizsgált ki. A büntetéseket az Anyag- és Árhivatal feljelentése alapján szabták 
ki, s nem szolgált más, mint az elrettentést. A feketézést és árurejtegetést a gazdasági nehézségek okaként 
interpretálták és nem azok következményeként. Ezért is fordulhatott elő a legsúlyosabb esetben halálbüntetés 
kiszabása is. Bővebben: PETŐ–SZAKÁCS, i. m. 1985. 75–76. 
185 A szállítások határidejét hatról nyolc évre emelték és a szovjetek elengedtek kb. 6 millió dollár késedelmi 
díjat is. 
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memorandumában is olvashatjuk: „A kiadások leszállítása az állami apparátus 

leépítésével történik, mely leépítés igen nagy mérvű lehet, ha az állam lemond arról, 

hogy a gazdasági életet ne csak irányítsa, hanem ellenőrizze is, sőt maga is 

tevékenykedjék benne.”186 Mindezen túl a kommunista elképzelés szerint a gazdaság 

működését az áru-, a pénz- és a piaci viszonyokat a tudatos központi gazdasági 

irányításnak kell helyettesítenie. 

A rendeleti úton történő kormányzás, az anyaggazdálkodás és más tényezők mellett 

az állam gazdasági hatalmának fokozatos növekedéséről beszélhetünk. A stabilizáció 

meghatározó tényezőjeként immáron az állami tulajdon kiterjesztésének szükségessége 

merült fel, melyet a kommunisták már a Függetlenségi Front programjában is 

hangsúlyoztak.187 Az államosítást a válságból kivezető egyetlen útként mutatták be. Az 

állam beavatkozó, irányító szerepének lehetősége nem volt új keletű, hiszen a második 

világháború folyamán az állam már a nyersanyag- és energiagazdálkodás terén (vagy a 

lakosság fogyasztásában) is mind inkább meghatározó szerepet töltött be. Az első 

államosítási lépések a szénbányászatot, mint a jóvátétel, a közlekedés, az újjáépítés és a 

lakosság fűtése szempontjából fontos stratégiai ágazatot érintették. Még 1945. december 

6-án elfogadta a Nemzetgyűlés a bányák 1946. január 1-jével történő állami kezelésbe 

vételét.188 

A szükséghelyzetre és a jóvátételi szállítások teljesítésére hivatkozva került sor 

1946. december 1-jével az öt legfontosabb nehézipari üzem államosítására (Weiss 

Manfréd Acél- és Fémmű, a Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű, a győri Magyar Vagon 

és Gépgyár Rt., valamint a Ganz Villamossági és a Ganz Gép-, Vagon- és Hajógyár).189 

Ezeket a vállalatokat formálisan a jóvátétel idejére, gyakorlatilag azonban végleg állami 

tulajdonba vették. Az öt részvénytársaság államosításával a kohászati termelés 100%-a, 

a vas- és fémipar kb. 60 %-a, a gépgyártásnak pedig több mint a fele állami irányítás alá 

került.190 Az állami kezelésbe vett nehézipari vállalatok irányítását a kormány az 1946. 

novemberben megalakult Nehézipari Központra (NIK) bízta, mely az Iparügyi 

Minisztérium felügyelete alá tartozott, a gyakorlatban azonban továbbra is a Gazdasági 

Főtanács rendeletei voltak a meghatározók. 1946. november 26-án a miniszterelnök 

23500/1946. számú rendeletével, az államosított szénbányászat irányítására létrehozta a 

                                                 
186 BEREND, i. m. 1974. 43. 
187 PETŐ–SZAKÁCS, i. m. 1985. 76–77. 
188 Az állami tulajdonba vételt az 1946. évi XIII. törvény mondta ki.  
189 23.550/1946. M. E. sz. rendelet egyes nehézipari vállalatok állami kezelésbe vételéről. Magyar Közlöny, 272. 
sz. 1946. november 28. 1–2. 
190 PETŐ–SZAKÁCS, i. m. 1985. 80. 
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Magyar Állami Szénbányák (MÁSZ) Részvénytársaságot, mely az állami tulajdonba 

került vállalatokat, a NIK pedig az állami kezelésbe került vállalatokat irányította.191 Az 

államosítások 1947 és majd 1948 folyamán is tovább folytatódtak. 1947. május 28-án a 

Gazdasági Főtanács döntést hozott a nagybankok állami ellenőrzés alá vételéről, 

novemberben pedig állami tulajdonba vételéről, mellyel még erősebbé vált az államnak 

a gazdaságba történő közvetlen beavatkozásának lehetősége.192 Az államosítások 

mérlegét megvonva megállapítható, hogy a vállalatok továbbra is ráfizetésesek 

maradtak. Azok a gazdasági feltételek, melyek egykor lehetetlenné tették a 

magánvállalatok rentabilitását, az állam „kebelén” sem tudtak jelentős eredményeket 

felmutatni.193 

Összefoglalóan megállapítható, hogy Magyarországon első ízben nyílt lehetőség 

arra, hogy ideológiai alapon az egész gazdaság szerkezetét átalakítsák szovjet mintára. 

Amíg a háború előtt az állam jogszabályokkal és különféle kedvezményekkel igyekezett 

elősegíteni az ipar növekedését, addig 1945 után, elsősorban az államosítások 

végrehajtása során – ahogy Germuska Pál fogalmazott – ez a széles eszköztár politikai 

okokból redukálódott. A gazdaságirányítás kommunista kézbe kerülésével már nem volt 

szükség közvetett szabályozókra, ugyanis konkrét utasítások formájában a fejlesztési 

célokat parancsba lehetett adni.194 A gazdasági szükséghelyzet megnyitotta a 

kommunisták előtt az utat a még formális hatalomátvétel előtti tervgazdálkodás 

kiépítéséhez. Aligha hihető, hogy az 1946 végéig tudatosan felépített gazdaságirányítási 

szisztéma megváltoztatására reális esély mutatkozott volna. A gazdaságirányítás más 

irányú fejlesztésének, az újjáépítés irányának alternatívája mindössze csakis a polgári 

pártok oldaláról merülhetett fel, melyek viszont már nem rendelkeztek kellő befolyással 

az ország életét meghatározó döntésekre. 

 

 
 
 
3. A SZOVJET GAZDASÁGI MODELL ÁTVÉTELE ÉS A GAZDASÁGIRÁNYÍTÁS ÚJ 

SZERVEZETI KERETEINEK KIALAKÍTÁSA  
 

                                                 
191 PIL, 274. f. 3. cs. 63. ő. e. Jelentés a Magyar Állami Szénbányák Rt és a Nehézipari Központ 
megalakulásáról, személyi összetételéről és munkájáról, 1946. december 12. Az állami kezelésbevétel eredetileg 
nem érintette a vállalatok tulajdonviszonyait, a gyakorlatban azonban mégis államosításoknak tekinthetők. 
Erről végül az 1948. évi és 1949. évi államosítási törvények rendelkeztek. 
192 A bankok államosításáról szóló 1947. évi XXX. törvény. 
193 PETŐ–SZAKÁCS, i. m. 1985. 82. 
194 GERMUSKA, i. m. 2004. 92–93. 
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A fejezet egy rövid, de mégis radikális átalakulást felölelő korszakról szól, azon belül is 

a tervgazdasági rendszer és a gazdasági modellváltás közvetlen előzményeivel 

foglalkozik.195 A totális gazdasági váltás alapfeltétele az volt, hogy az azt irányító, 

működtető rendszert a célnak megfelelően szervezzék meg. Az 1947. évi 

Gazdaságpolitikai Évkönyvben a rendszer kialakításáról azt olvashatjuk, hogy „Az új 

demokratikus magyar gazdaságpolitika a maga irányító szervezetét a nemzeti 

jövedelem, a tőkegazdálkodás és a fizetési mérleg alakulásának minden mozzanatára 

kiépítette.” […]196 Az 1947-ben és 1948 folyamán a gazdaságban a kommunisták által 

kezdeményezett folyamatok végeredményben előkészítették a „sztálinista 

gazdaságpolitikai fordulatot.” A kommunisták elképzelése a döntő gazdasági pozíciók 

megszerzése mellett a nagytőke kiszorítása volt, melyet a legkisebb konfrontációval 

kívántak elérni. Ez a gazdaságpolitikai tevékenység kelet-európai országokhoz 

hasonlóan a hároméves újjáépítési tervekben öltött testet. A kelet-európai országok, 

amelyekben az átalakulások hasonlóan bontakoztak ki, első gazdasági terveiket néhány 

hónapos eltéréssel, 1947-ben dolgozták ki, illetve léptették életbe.197 

 

 
3. 1. A HÁROMÉVES TERV  
 

Az MKP 1946. szeptemberi III. kongresszusa már a tervgazdaság konkrét 

megszervezését kezdeményezte. Az MKP Állampolitikai Osztálya 1946. október 15-én 

terjesztette a PB elé a népgazdasági terv előkészítésére vonatkozó javaslatát. A 

hároméves terv első változatát a tervgazdálkodás rendszerének bevezetésére létrehozott 

pártszerv, a Gazdasági Bizottság irányításával néhány fős munkacsoportok dolgozták ki, 

kiegészülve a Gazdasági Főtanács Titkárságának szakembereivel. A terv kidolgozásával 

az MKP Központi Vezetősége 1946. október 2-i ülésén Gerő Ernőt bízta meg, az írásos 

direktíva előkészítésére Révai József, a szervezési feladatokra Farkas Mihály kapott 

felhatalmazást.198 Meghatározó figura lévén Gerő nyilatkozataira a következőkben több 

                                                 
195 A modellváltás mellett gyakran használatos kifejezés az irányváltás, amely az egyes gazdaságpolitikai 
folyamatok közötti különbségekre teszi a hangsúlyt. A folyamatok elsődlegesen közgazdasági szemléletű 
magyarázatát adja: UNGVÁRSZKI ÁGNES: Gazdaságpolitikai ciklusok Magyarországon 1948–1988. 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1989. 191. 
196 Magyar Gazdasági Évkönyv 1945–1947. Szerkeszti és kiadja: KÜGYI VIRÁGH LÁSZLÓ, Budapest, 1947. 74. 
197 Az újjáépítési tervek kelet-közép-európai összevetését adja: BEREND, i. m. 1999. 398. továbbá M. C. KASER 
(Ed.): The Economic History of Eastern Europe 1919–1975. Volume III. Institutional Change within a 
Planned Economy. Clarendon Press, 1987., M. C. KASER–JANUS G. ZIELIŃSKI: Planning in East–Europe. 
Industrial management by the state. London–Sydney–Toronto, 1970. 184. 
198 PIL, 274. f. 2. cs. 37. ő. e. 1946. október 2-i ülés. 
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alkalommal is utalok. 1946 végén Gerő Ernő, az MKP Politikai Akadémiáján tartott 

előadásában úgy fogalmazott, hogy az MKP nem a kapitalista országokban bevezetett 

különböző állami beavatkozások valamilyen formáját akarja megvalósítani, hanem igazi 

tervgazdálkodást. Ennek lényege, hogy „a nép, amely a hatalom birtokosa vagy 

legalábbis jelentős részese a hatalomnak, s a demokratikus államhatalom, amely 

kezében tartja a gazdasági élet kulcspozícióit, ezeket a pozíciókat arra használja fel, 

hogy az ország termelőerőit kifejlessze, és harmonikus egységbe foglalja a dolgozó 

tömegek gazdasági és kulturális életszínvonalának lehető gyors emelése érdekében.”199 

Gerő a három éves újjáépítési időszak kiválasztását azzal indokolta, hogy 

számításaik szerint mindössze ennyi idő szükséges ahhoz, hogy a termelés és az 

életszínvonal alakulása terén elérjék, s ha lehetséges valamivel túl is haladják az utolsó 

békeév, 1938. színvonalát. A javaslat e cél megvalósítása érdekében a 3 éves terv 

befejezéséig az ipari termelés 1938-as szintjéhez képest 26,5 %-os emelését, a 

mezőgazdasági termelés békebeli színvonalának elérését, az életszínvonalnak az utolsó 

békeév szintjét 9 %-kal történő túlszárnyalását irányozta elő. Fontosnak tartom 

kiemelni, hogy a tervet napvilágra kerülése után a koalíció pártjai folyamatos 

kritikákkal illették elsődlegesen annak megvalósíthatóságát kérdőjelezve meg.200 Ezek 

szerint többen azt kifogásolták, hogy a terv nem valósítható meg külföldi kölcsön 

nélkül. Ennek kiküszöbölésére a tervnek létezett egy ún. „B” változata is, mely 841,5 

millió Ft külföldi kölcsönnel számolt. Ebben 621,9 millió forintot a bányászat és az ipar, 

219,6 millió forintot a közlekedés beruházásaira kívántak fordítani. Mindez azonban 

nem valósult meg.201 

Az eredetileg kidolgozott 3 éves terv javaslata előbb a Politikai Bizottság, majd a 

Központi Vezetőség elé került, és a KV által elfogadott tervezetet ismertették az ún. 

pártközi értekezleten a koalíciós partnerekkel.202 A 3 éves terv egyeztetésére létrehozott 

koalíciós értekezlet gyorsírói jegyzőkönyvei jól mutatják a kommunista párt domináns 

és diktáló szerepét. Az MKP és az SZDP 1947 januárjában tervegyeztető bizottságot 

állított fel, mely márciusra közös tervet dolgozott ki. Már ekkor felmerült Gerőék 

körében egy központi szerv felállításának a gondolata, melynek konkrét javaslat 

                                                 
199 BARÁTH, i. m. 2001. 161. 
200 Az ellenérveket Baráth Magdolna disszertációjában taglalja. Lásd bővebben: BARÁTH, i. m. 2001. 166–167. 
201 RÁNKI, 1963. i. m. 40. 
202 A pártok gazdasági szakemberei 1947. április 23. és június 13. között a hároméves terv kérdésében 
összesen nyolc pártközi értekezletet tartottak. Pártközi értekezletek, i. m. XVII. 
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formájában történő kidolgozására Gerő csak májusban kapott felhatalmazást a Politikai 

Bizottságtól.203 

1947 februárjában Rákosi Mátyás204 angyalföldi beszédében vetette fel a 

nagybankok államosításának kérdését, mint a hároméves terv megvalósításának 

előfeltételét. A hároméves terv kidolgozásának és megszavazásának időszakában 

lényegében az egész hitelszervezet, a gyáripar legnagyobb része, a nagykereskedelmi 

vállalatok még magántulajdonban voltak. Mint ahogy már utaltam rá, a Gazdasági 

Főtanács 1947 májusában hozott döntést a nagybankok állami ellenőrzésbe vételéről. 

1947. április 23-ára pártközi ülést hívtak össze, melyen Erdei Ferenc is részt vett,205 aki 

az ülésre érkezve nem is tudta pontosan, hogy milyen gazdasági jellegű kérdéseket 

fognak tárgyalni.206 Ez is azt mutatja, hogy az egyeztetések az esetek többségében a 

kommunisták belső köreiben, továbbá nyomása alatt történtek. 

Az MKP gazdaságpolitikai elképzeléseiben és kivitelezésében a 3 éves tervvel 

kapcsolatosan az ésszerűségtől igencsak elrugaszkodott elgondolások is felmerültek. 

Mindezen elképzeléseket leghitelesebben talán a szószerinti idézet adja vissza: „A 3 

éves terv megindításának idejére szükségesnek tartjuk egy legalább 150–200 millió 

forintos beruházási alap létesítését. Eredetileg a vagyondézsmának207 kellett volna erre 

szolgálnia, azonban a dézsma csak augusztusban kezd befolyni. Ugyanakkor 

számolnunk kell azzal, hogy a bankjegyforgalom mai növekedési tempója mellett 

augusztusban eljutunk az aranyfedezet által megszabott felső határhoz, épp akkor nem 

lesz tehát módunkban újabb pénzmennyiséget kibocsátani, amikor erre a 3 éves tervvel 

kapcsolatban feltétlenül szükség lesz. Szükségesnek tartjuk tehát, hogy már most 

puhatolózni kezdjünk abba az irányban, hogy nem lehetséges-e a Szépművészeti 

Múzeum néhány legértékesebb képét Amerikában eladni. A befolyó összeget a 

bankjegykibocsátás fedezésére és nyersanyagvásárlásra kellene fordítani.208 Az 1947. 

                                                 
203 BARÁTH, i. m. 2001. 171. 
204 Rákosi (Rosenfeld) Mátyás (1892–1971), kommunista politikus. 1945-től miniszterelnök-helyettes, 
államminiszter. 1945 és 1948 között a Magyar Kommunista Párt, 1948 és 1956 között a Magyar Dolgozók 
Pártja főtitkára és titkára. 1952–1953 között Magyarország miniszterelnöke. 1956 júliusában a Szovjetunióba 
távozott, ahonnan többet nem tért vissza. 
205 Erdei Ferenc (1910–1971), szociológus, közgazdász, politikus. 1945 és 1949 között a Nemzeti Parasztpárt 
alelnöke, majd főtitkára. Az ötvenes években különböző tárcák élén miniszter. 
206 PIL, 274. f. 12. cs. 106. ő. e. A 3 éves terv egyeztetésére kiküldött pártközi értekezlet gyorsírói 
jegyzőkönyvei. 1947. április–június. 
207 PIL, 274. f. 3. cs. 87. ő. e. Az MKP Állampolitikai Osztály gazdasági javaslatai, 1947. május 8. Az 1947. 
május 5-i pártközi értekezlet elvben megállapodott abban, hogy a 3 éves terv finanszírozását elsősorban a 
nagyvagyonok külön megadóztatása révén kívánja fedezni. Ezért Rácz Jenőből, Farkas Ferencből, Kemény 
Györgyből és Antos Istvánból álló szakbizottságra bízta a részletek megtárgyalását. 
208 PIL, 274. f. 3. cs. 87. ő. e. Az MKP Állampolitikai Osztály gazdasági javaslatai. 1947. május 8. 
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május 5-én megtartott pártközi egyeztetésen a finanszírozás kérdésében végül sikerült 

megegyezni és elfogadták a vagyondézsma bevezetését.209 

Berei Andor, az MKP Állampolitikai Osztály helyettes vezetője a 3 éves terv 

kidolgozására küldött pártközi értekezlet 1947. május 9-i üléséről úgy fogalmazott, 

hogy […] „Egyébként mi nem kívánjuk a magángazdasági szektort megszüntetni, 

hanem az állam számára kizárólag azokat a gazdasági pozíciókat akarjuk biztosítani, 

amelyek birtokában meg tudja valósítani a tervszerű gazdálkodást.”210 Fontos egyrészt 

megemlíteni, hogy az 1946 végén megfogalmazott kommunista gazdaságpolitikai 

elképzelések egyes elemei – melyre Pető Iván és Szakács Sándor is rávilágított – mint 

például a fent említett tervgazdaság megszervezése, immáron a gazdasági struktúra 

radikális átalakításának irányába mutattak. Másrészt úgy fogalmaznak, hogy a 

hároméves terv nem mutatott hasonlóságot a Szovjetunióban megvalósított és a későbbi 

magyarországi ötéves tervekkel.211 Gerő Ernő 1950-ben kiadott beszédgyűjteményében 

lényegében mindent elmondott a kommunisták eredeti taktikájáról: […] „Már 

hároméves tervünk során elkezdhettük a szocializmus alapjainak lerakását. A Párt 

azonban természetesen, 1946-ban nem fedhette fel összes kártyáit. […] Ezért volt 

szükség arra, hogy a hároméves terv kidolgozásakor még ne a szocializmus építését 

vessük fel, hanem csupán azt, hogy a terv megvalósítása útján helyreállítjuk a 

háborúban szétzilált, hatalmas veszteségeket szenvedett népgazdaságot, felemeljük 

népünk életszínvonalát a háborút megelőző színvonal fölé, s hogy mindezt 

megvalósíthassuk, korlátozni akarjuk a tőkés elemeket.”212 

1947. június 2-ára a koalíció négy pártja a jelentősen megváltozott belpolitikai 

erőviszonyok mellett, kisebb módosításokkal elfogadta a kommunista elképzeléseket.213 

A parlament elé csupán a tervtörvény került, mely a terv büntetőjogi védelmét 

biztosította és az Országos Tervhivatal felállításáról rendelkezett. A hároméves terv 

parlamenti vitájában a kommunista politikusok még azt hangsúlyozták, hogy a terv nem 

                                                 
209 BALOGH SÁNDOR–SZABÓ ÉVA: Koalíció és politikai érdekegyeztetés. (A pártközi értekezlet). Múltunk, 
1994. 4. sz. 61. 
210 PIL, 274. f. 12. cs. 106. ő. e. Berei Andor jelentése a 3 éves terv kidolgozására küldött pártközi értekezlet 
május 9-i üléséről. 1947. május 10. 
211 PETŐ–SZAKÁCS, i. m. 1985. 86. 
212 GERŐ ERNŐ, i. m. 1950. 3–4. 
213 PETŐ–SZAKÁCS, i. m. 84. A Magyar Kommunista Párt 1947 elejétől növekvő nyomás alatt tartotta a 
Kisgazdapártot és a párt teljes felbomlasztására törekedett. 1947. február 25-én letartóztatták Kovács Bélát, a 
párt főtitkárát. Az ún. köztársaság-ellenes összeesküvés leleplezése és a párt bomlasztása és a új választások 
kikényszerítése nyomán 1947 nyarára a Kisgazdapárt a terv elfogadásának idején jelentősen vesztett 
befolyásából és alkupozíciókba kényszerült. Az ügy feldolgozásához lásd: CSICSERY-RÓNAY ISTVÁN–
CSERNYEY GÉZA: Koncepciós per a Független Kisgazdapárt szétzúzására. Tanulmányok és válogatott 
dokumentumok. 1956-os Intézet, Budapest, 1998. 458. 
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a magántulajdon megszüntetését és a szocializmus bevezetését jelenti, hanem az ország 

„demokratikus” fejlődésének gazdasági megalapozását.214 Mindez azonban, mint 

tudjuk, egyáltalán nem fedte a valóságot. 

Éppen abban a hónapban, amikor kisebb módosításokkal elfogadták a kommunista 

elképzelést, a nemzetközi életben fontos bejelentés hírére figyelt fel a világ. 1947. 

június 5-én George C. Marshall215 amerikai külügyminiszter átfogó rekonstrukciós 

programot hirdetett azon országoknak, melyek az újjáépítésben együttműködésre voltak 

hajlandók az Amerikai Egyesült Államokkal. A program a háború utáni európai 

gazdaság újjáépítését szolgálta, azonban már ekkor látható volt, hogy annak egy 

esetleges közép-kelet-európai elfogadása éles politikai-gazdasági ellentéteket válthat ki 

a Szovjetunió és a Nyugat között. Pető Iván és Szakács Sándor munkájukban úgy 

fogalmaztak, hogy „A Marshall-terv meghirdetését a kommunista pártok már 

kimondottan a világ két táborra szakadásának politikai álláspontjáról ítélték meg, 

abban kizárólag az amerikai térhódítás eszközét látták.”216 A magyar kormány 1947. 

júliusban úgy döntött, hogy távol marad a Marshall-tervvel foglalkozó konferenciától, 

mely döntés mögött nyilvánvalóan a szovjet nagyhatalmi érdekek keresendők. A 

lehetőség elutasítása alapjaiban befolyásolta volna az újjáépítést és a gazdaság 

fejlődésének további irányát, melyből azonban politikai okokból Magyarország 

kimaradt. 

A hároméves terv 1946. év végi meghirdetése és indulása között tehát a magyar 

belpolitikai életben az erőviszonyoknak a kommunisták oldalára történő jelentős 

eltolódásáról beszélhetünk. Közben 1947. augusztus folyamán – a megváltozott 

viszonyok között – Magyarországon választásokra is sor került, melyen a kommunisták 

a szavazatok 22%-át szerezték meg. Mindezzel ellentétben a jelentősen meggyengült 

Kisgazdapártra és az ellenzéki oldalon induló pártokra így is 40% szavazat jutott. Ezzel 

a választási eredménnyel azonban, polarizáltságuk miatt, tényleges politikai súlyt már 

nem jelentettek. 

Az 1947. augusztus 1-jével induló terv lényegében a kommunista elképzelések 

szerint kialakított állami beruházási terv volt. A 3 éves terv végrehajtását elősegítve 

1947. szeptember 5-én adták ki a tervmegbízottakról szóló 10.520/1947.M.E. sz. 

                                                 
214 Idézi: BARÁTH, i. m. 2000. 164. 
215 George C. Marshall (1880–1959), amerikai külügyminiszter, hadseregtábornok. 
216 PETŐ–SZAKÁCS, i. m. 1985. 90. 
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rendeletet. Ez alapján minden minisztériumban, törvényhatóságon217 tervmegbízottat 

kellett kijelölni, aki a terv végrehajtásáról, a problémákról jelentést tett az Országos 

Tervhivatalnak. A 3 éves gazdasági tervről szóló 1947. évi XVII. tv. rendelkezett a 

Tervgazdasági Tanács218 és az Országos Tervhivatal felállításáról.219 A hároméves 

tervet, ahogy már utaltam rá, a Nemzetgyűlés nem vitatta meg, csak elfogadta 1947. 

július 1-i ülésén. A terv lényegében radikális tulajdonváltozást irányzott elő az ipari és 

kereskedelmi szférában, valamint nagymértékű beruházást ígért a mezőgazdaságnak, 

azonban ténylegesen mégis feleakkora mezőgazdasági beruházásokat irányoztak elő.220 

Nem teljesítették a tervben előírt számos mezőgazdasági beruházást sem, a 

termésátlagok mindössze megközelítették, de nem érték el a háború előtti szintet.221 A 

terv kivitelezése során a politikai helyzethez igazodva a tényleges tervekhez képest is 

megnövelték az ipari beruházások részarányát. Eredetileg a terv kereken 6,5 milliárd 

forintban határozta meg a beruházások háromévi összegét. Ebből 30% a mezőgazdaság, 

25% a bányászat és az ipar, 25% pedig a közlekedés fejlesztését célozta. A fennmaradó 

hányad a szociális, építési és kulturális jellegű beruházásokra szolgált.222 A terv nyíltan 

nem irányozta elő a szocializmus bevezetését, a magántulajdon megszüntetését, 

valamint a diktatorikus tervgazdasági rendszer bevezetését, de mindenképpen ebbe az 

irányba mutatott. A kommunisták tehát már ekkor javában a Szovjetunióban 

megvalósult tervgazdasági rendszer kiépítésén fáradoztak, a modernizációt csakis a 

szovjet úton látták megvalósíthatónak. 

Az OT feladatkörének és szervezetének szabályozását a törvény a kormány 

hatáskörébe utalta. Ráadásul az Országos Tervhivatalt a terv végrehajtását akadályozó 

bűncselekményekről is értesíteni kellett. A tervgazdaság büntetőjogi védelmével 

kapcsolatos jogszabályok a hároméves tervvel összefüggésben láttak először napvilágot. 

Ezeket az első ötéves terv során pontosították, illetve szigorították, kiemelt hangsúlyt 

adva az állam büntető-megtorló szerepének. 

A törvény hatálybalépése után öt nappal, 1947. július 15-én kelt 8530/1947. Korm. 

sz. rendelet lényegében a miniszterelnök felügyelete alá helyezte a Tervhivatalt. 

                                                 
217 1948-tól a megyei városokban és a mezőgazdaság állami szektorában is, illetve a részletterv kidolgozására 
kötelezett vállalatoknál. 
218 PIL, 274. f. 3. cs. 90. ő. e. MKP Politikai Bizottság iratai 1944–1948. Javaslat a Tervgazdasági Tanács 
felállítására. A Tervgazdasági Tanács feladata volt a hároméves terv kidolgozásával és végrehajtásának 
ellenőrzésével kapcsolatos irányítási feladatok ellátása. 
219 Magyar Közlöny–Rendeletek Tára. 173/b. szám. 1947. augusztus 1. 2101–2112. 
220 „Menet közben” az összes beruházásoknak a mezőgazdaságra eső 30%-át 18%-ra csökkentették.  
221 BEREND, i. m. 1974. 67. 
222 Magyarország gazdaságtörténete, i. m. 1996. 480. 
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Feladatául a kormányhatározatok alapján a hároméves terv részletes kidolgozását, annak 

az érintett szervekkel való közlését, végrehajtásának ellenőrzését, illetve a terv sikeres 

végrehajtásához szükséges intézkedések előkészítését szabta. A beruházási keretek 

megállapítása, a felhasználásukról történő döntéshozatal a Gazdasági Főtanács, az 

anyaggazdálkodás és az árszabályozás az Anyag- és Árhivatal223 hatáskörébe tartozott. 

Az állami vállalatok felügyeleti szervei elvileg az ágazati minisztériumok voltak, de már 

ekkor az OT hagyta jóvá a vállalati terveket és ellenőrizte azok végrehajtását. A 

tervhivatali vezetés közvetlenül nem szólhatott bele a törvény végrehajtásába, csak a 

részletterveket és a javaslatokat továbbította, azokat terjesztette fel a Tervgazdasági 

Tanácshoz, illetve a Gazdasági Főtanácshoz. A pozíciók elosztása még némileg a 

koalíciós viszonyokat tükrözte, elnöke a szociáldemokrata Vajda Imre,224 alelnöke a 

kisgazda Harmathy Lajos,225 főtitkára pedig a kommunista Berei Andor lett. Az OT 

feladatköre a későbbiekben jelentősen, fokozatosan bővült. 

Az erőviszonyok módosulásában és a később döntőnek bizonyuló fordulat 

meghirdetésében szerepet játszottak a nemzetközi viszonyokban bekövetkezett 

változások is. 1947. szeptemberben kilenc európai kommunista párt részvételével 

tanácskozás zajlott, melyen létrehozták a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató 

Irodáját, a Kominformot. Már az értekezleten a szovjetek a kelet-közép-európai 

országok tudomására hozták a szovjetizálási folyamatok gyorsításának igényét, mellyel 

a Nyugattal szembeni mind politikai, mind pedig ideológiai síkon egységes országok 

csoportját kívánták megalkotni.226 A szovjetek már 1946 közepén elégedetlenek voltak 

a Magyarországon végbemenő politikai-gazdasági változások ütemével, melyet mi sem 

bizonyít jobban, mint Szuszlovnak227 Zsdanovhoz228 írt 1946. szeptemberi levele: „A 

                                                 
223 Az Ipari Anyaghivatal és az ár-kormánybiztosság összevonásával 1947-ben hozták létre Országos Anyag- 
és Árhivatal néven a háború utáni gazdaság központi árszabályozó szervét. 5740/1946. M.E. sz. rendelet az 
anyag- és Árhivatal felállításáról, valamint az ipari anyaggazdálkodás és az árszabályozás rendezéséről. Magyar 
Közlöny, 120. sz. 1946. május 28. 1–2. A gazdaság szocialista átszervezésének keretében 1948-ban 
megszüntették, funkcióját az Országos Tervhivatal vette át. 5400/1948. Korm. sz. rend. az Anyag- és 
Árhivatal megszüntetéséről, valamint az ipari anyaggazdálkodás és árszabályozás átszervezéséről. Magyar 
Közlöny, 106. sz. 1948. május 11. 1003–1007. 
224 Vajda Imre (1900–1969), közgazdász, szociáldemokrata, később kommunista gazdaságpolitikus. A 
szociáldemokraták ellen indított tisztogatási perekben, 1950-ben életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték. 
1956-ban szabadult. 
225 Harmathy Lajos (1897–1982), kisgazdapárti politikus. 1947 és 1949 között a Kisgazdapárt delegáltjaként az 
Országos Tervhivatal alelnöke. Az ő irányításával dolgozták ki a Kisgazdapárt hároméves terv-koncepcióját. 
226 A Szovjetuniónak a szocializmushoz vezető, békés, parlamenti út koncepciójának megváltoztatásáról lásd: 
G. P. MURASKO–A. F. NOSZKOVA: A szovjet tényező Kelet-Európa országainak háború utáni fejlődésében, 
1945–1948. Múltunk, 1996. 2. sz. 49–80. 
227 Szuszlov, Mihail Andrejevics (1902–1982), szovjet politikus, az SZK(b)P PB tagja. 1947-től a propaganda, 
az ideológia és a kulturális terület felügyelője. 
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demokratikus építés sikerei Magyarországon kevésbé jelentősek, mint a szláv 

államokban.”229 

 

 

3. 2. RADIKÁLIS ÁLLAMOSÍTÁSOK  
 

 

1947 őszére a magyar belpolitikában és a nemzetközi viszonyokban bekövetkezett 

változások nyomán újra napirendként szerepeltek a kommunisták államosításra 

vonatkozó elképzelései. A kommunista párt a választásokat követően – mint a legtöbb 

mandátumot megszerzett párt – nekilátott kormányprogramjának megvalósításához. 

Ezek között az első helyen a hároméves terv végrehajtása és radikális államosítások, 

köztük a nagybankok államosítása szerepelt. Az MKP kormányprogram-javaslatát a 

Szabad Nép 1947. szeptember 7-i számában tette közzé.230 A programon a párt 

felkérésére Gerő Ernő vezetésével végezték el a javításokat.231 A kommunisták 

követelése nyomán a Minisztertanács 1947. október végén, a Nemzetgyűlés pedig 

novemberben hagyta jóvá a nagybankok és azok érdekeltségébe tartozó pénzintézetek 

államosítását. Ennek eredményeként az állami tulajdon szinte majdnem minden 

iparágban jelentős szerepet kapott. A gyáripari munkásoknak ekkor már több mint a 

fele, 58%-a dolgozott az állami üzemekben.232 A bankok és érdekeltségeik állami 

tulajdonba vétele viszont annyiban nem jelentett változást a gazdasági és pénzügyi 

életben, hogy élükre nem került új vezetés, irányításuk, ügyleteik módja sem változott. 

A kommunisták azonban ezzel kívánták demonstrálni, hogy letértek a Függetlenségi 

Frontnak még 1944 végén kijelölt útjáról.233 

Az MKP 1947. november 27-i politikai bizottsági ülésén foglalkozott a 

„Gazdaságpolitikai irányelvek” című dokumentum első változatával. A dokumentum 

meglehetősen későn, egy hónappal később került a bizottság elé, melyet természetesen 

Gerő Ernő irányításával dolgoztak ki. Ebben feltehetően szerepet játszott az is, ahogy 

Baráth Magdolna disszertációjában megfogalmazta, hogy ekkora már szinte a legtöbb 

gazdaságpolitikai kérdésben az ő véleménye volt a mérvadó, és minden javaslatot ő 
                                                                                                                                               
228 Zsdanov, Andrej Alekszandrovics (1896–1948), kommunista kultúpolitikus. 1947-ben meghatározó 
szerepe volt a Kominform megszervezésében. 
229 BARÁTH, i. m. 2000. 174. 
230 Szabad Nép, 1947. szeptember 7. 
231 BARÁTH, i. m. 2000. 185–186. 
232 PETŐ–SZAKÁCS, i. m. 1985. 90. 
233 U. o. 97. 
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terjesztett a párt testületei elé. 1947 őszén többek között a szomszédos országokkal való 

barátsági és együttműködési szerződések kidolgozásán és megvalósításán is 

dolgozott.234 Ezt támasztják alá a tervezet egyes részei is, ahol úgy fogalmaztak: „A 

szomszédos, tervgazdálkodást folytató országokkal való gazdasági együttműködést meg 

kell erősíteni, hogy nemzetgazdaságunkat minél nagyobb mértékben óvjuk meg a 

közeledő kapitalista gazdasági válság kihatásaitól.”235 

A dokumentum igyekezett kiemelni a kommunista gazdaságpolitika helyes irányát 

is: „Gazdasági életünk tehát a kapitalista termelési módtól a népi demokráciák 

jugoszláv vagy lengyel típusú gazdasági rendjéhez való átmenet jegyében áll, és 

fejlődése folyamán lassan ugyan, de egyre inkább közeledik ehhez a rendszerhez, 

amelyben a föld kivételével a termelő eszközök döntő része a demokratikus állam és a 

szövetkezetek tulajdonát képezik.” A dokumentum végeredményben nem másról szólt, 

mint arról, hogy az átmeneti gazdasági rendszerben intézkedések egész sorára van még 

szükség a hitelszervezet, az ipar, a bányászat, a kereskedelem, a mezőgazdaság, a 

szövetkezetek és a tervszerű gazdálkodás terén. A tervezet a már korábban elhatározott, 

de még végre nem hajtott államosítások megvalósítását is hangsúlyozta, köztük a 

bauxit, a timföld- és alumíniumiparban vagy a még magántulajdonban lévő erőművek 

viszonylatában. 

Az állami szektor kiterjesztése szempontjából az „Irányelvek”  című dokumentum 

döntő jelentőséget tulajdonított annak a mintegy 100 iparvállalatnak, amelyben az állam 

átveszi a nagybankok érdekeltségeit. Az állam irányító szerepét egyelőre az államosított 

nagybankok, illetve azok vállalati osztályai útján kívánta gyakorolni. Úgy fogalmazott a 

tervezet, hogy „fokozatosan meg kell szervezni az egyes iparágakban az összes állami 

befolyás alatt álló vállalatok trösztszerű, kis apparátussal rendelkező munkaközösségét, 

ami lehetővé tenné az egyes vállalatok között a munkák és a rendelések helyes 

megosztását, a beszerzés és értékesítés központi irányítását.” A fenti tervezet 

lényegében a szovjet mintával teljesen összhangban lévő iparirányítási rendszer 

elemeinek a létrehozása felé vett irányt. 

A tervezet újabb verziója 1947. decemberben került az MKP Politikai Bizottsága 

elé, melyhez Nagy Imre is javaslatokat fűzött. Ezek szerint ő azt a határozott álláspontot 

képviselte, miszerint a szocializmus direkt és gyors bevezetése még nem időszerű, 

                                                 
234 BARÁTH, i. m. 2000. 190. 
235 PIL, 274. f. 3. cs. 121. ő. e. A Magyar Kommunista Párt gazdaságpolitikai irányelvei, 1947. november 27. 
Következő idézetek ugyaninnen. 
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ellenben hangsúlyozta, hogy ő a folyamatos, de lassú átalakulás híve.236 A tervezethez 

decemberben még további észrevételek is születtek.237 A programot az MKP Politikai 

Bizottsága végleges formájában 1948. februárban fogadta el. 1948-ra végeredményben 

a gazdasági stratégia megváltozásából eredő folyamatoknak lehetünk a szemtanúi, 

melyek között említhetjük a magántulajdon totális felszámolását és a direkt irányítás 

kiterjesztését. Ennek egyik jele volt, hogy még 1948. január 22-én az MKP 

Állampolitikai Osztálya foglalkozott az államosított bankok és nehézipari üzemeknek a 

Nehézipari Központtal történő együttműködésével. Ezt azzal indokolták, hogy több 

olyan nehézgépipari üzem is volt, mint például a Láng Gépgyár, a Hoffher-Schrantz 

gyára, melyek jelentős termelést végeztek, és „harmonikus”, zökkenőmentes 

működésüket biztosítani kellett addig is, amíg egy trösztbe történő egyesítésük lehetővé 

válik. Az MKP mellett működő Gazdasági Bizottság az Országos Tervhivatal, a 

Gazdasági Főtanács, az Iparügyi Minisztérium és a NIK képviselőiből bizottságot 

állított fel. Ez a bizottság volt hivatott a NIK és egyéb vállalatok részére kidolgozni a 

termelési és beruházási terveket, a norma- és fizetési rendszert, megoldani a beszerzés 

és értékesítés problémáit, javaslatokat adva egyúttal a Tervhivatalnak is.238 

Az egységes hitelszervezettel kapcsolatos kommunista elgondolásokkal az MKP 

Politikai Bizottsága 1948. január 29-i ülésén foglalkozott, melynek alapja a már 

korábban ismertetett „Irányelvek” -en alapult. Ennek lényegi eleme az volt, hogy létre 

kell hozni egy központi bankot, mely köré részterületekre specializálódott bankok 

működhetnek. A tervezet azzal számolt, hogy az új bankszervezet kialakítása a nem 

állami bankok fokozatos elsorvadását fogja előidézni. Amíg ez bekövetkezik, addig is a 

Pénzintézeti Központon, majd annak megszüntetése után a Magyar Nemzeti Bankon 

keresztül kívánták az ellenőrzést gyakorolni.239 

Gerő Ernő 1948. február elején arról beszélt, hogy a további államosításoknak 

úgy kell lezajlaniuk, hogy a felületes szemlélő számára azok csak részletintézkedésként 

jelenjenek meg, de hozzátette […] „El őállhat olyan politikai helyzet, amikor egyesen 

kívánatossá válhat, hogy felvessük nyíltan a tömegek felé mondjuk a külkereskedelem és 

a nagykereskedelem államosításának kérdését”.240 Már említést tettem az 1948. 

                                                 
236 Feitl Istvánnak a Társadalmi Szemle 1989/7. számában publikált dokumentumközlése után hivatkozik: 
BARÁTH, i. m. 2000. 193. 
237 PIL, 274. f. 3. cs. 124. ő. e. Észrevételek az MKP gazdaságpolitikai irányelveihez. 1947. december 18. 
238 PIL, 274. f. 3. cs. 124. ő. e. Az Állampolitikai Osztály előterjesztése a Politikai Bizottságnak az államosított 
bankok, a nehézipari üzemeknek a NIK-kel történő együttműködéséről, 1948. január 22. 
239 PIL, 274. f. 3. cs. 129. ő. e. 
240 Közli: BARÁTH, i. m. 2000. 193. 



73 

februárban elfogadott, gazdaságpolitikai irányelveket tartalmazó dokumentumról. A 

dokumentum azért is értékes forrás, mert nemcsak javaslatokat és irányelveket fogalmaz 

meg, hanem elemzést is tartalmaz a gazdaság helyzetéről. A forrás lényegében a magyar 

gazdaságban négyféle társadalmi-gazdasági formát különböztetett meg, melyek között a 

kommunista ideológiai szerint […] „változó, de állandó küzdelem folyik.” Az első 

csoportba sorolták az „egyszerű árutermelő gazdaságot”, amely alatt a 

parasztgazdaságokat és a kisipari termelést értették. A második csoportban említik a 

„t őkés magángazdaságot”, melynek alapját a kapitalista rendszerű üzemek és a 

kulákgazdaságok képezték. A harmadik csoport az „államkapitalista gazdaság”, 

melybe azokat az üzemeket sorolták, amelyeket az állam közvetlen, vagy állandó 

jellegű ellenőrzésnek vetett alá. A negyedik kategóriába került a gazdaság „szocialista 

szektora”, ahol is döntő súlyt képeztek az állami kezelésbe vett üzemek, a közületi és 

szövetkezeti üzemek. Azért is fontosnak tartottam a fenti kategóriák rövid ismertetését, 

mert hangsúlyozni kívántam, hogy 1948-ban jelentős intenzitással éppen az első három 

kategóriába tartozó gazdasági szereplők irányába indult meg a totális felszámolás. 

1948-ra a kommunisták a számukra kedvezően alakuló helyzet ellenére sem érezték 

maximálisan biztosítottnak egy bekövetkező rendszerváltás szilárdságát. A kialakult 

gazdasági szisztéma megerősítése érdekében alapvető céljuk volt az összes 

létfontosságú gazdasági pozíció birtokbavétele a „népi demokratikusnak” nevezett 

államhatalom által, valamint a magántőke teljes kiszorítása. Értelmezésükben e lépések 

azt a célt szolgálták, hogy az áruk termelése és elosztása ne „anarchikusan”, a 

kapitalista gazdaság törvényei szerint, hanem a „nép szükségleteinek megfelelően”, a 

kormányzat által megszabott módon, tervszerűen történjék. Azonban ez – miután a 

kulcsfontosságú pozíciókat megszerezték – éppen nem a nép szükségleteinek 

megfelelően ment végbe, hanem az életszínvonal-politika hátrányára. 

Új intézkedések egész rendszerét tartották szükségesnek ahhoz, ahogy a 

dokumentum is fogalmaz: […] „a magyar nemzetgazdaságot a népi demokrácia 

érdekeinek és a 3 éves terv céljainak megfelelően a szocializmus útján 

továbbfejlesszük.”241 Ezek közé tartozott a magántőke legszűkebb keretek közé 

szorítása, végeredményben végső száműzése, az állami szektor megerősítse és 

rentábilissá tétele, a szövetkezeti „mozgalom” kiterjesztése és a gazdasági élet összes 

ágának tervszerű állami irányítás alá rendelése. A program úgy fogalmazott: „Ezeknek 
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az intézkedéseknek olyanoknak kell lenniük és úgy kell őket végrehajtani, hogy lehetőleg 

ne idézzenek elő éles összeütközéseket a kormánykoalícióban és nagyobb zökkenőket a 

gazdasági életben.” A magánvállalatokkal kapcsolatban a módszereket tekintve a 

következő elgondolások szerepeltek: „A magánvállalatokat a csődbejutás veszélye alatt 

kényszeríteni kell, hogy a hitelnyújtás, vagy a hitelprolongálás feltételeként részvényeik 

jelentős részét és – ahol csak lehet – döntő részét engedjék át az államnak, illetve az 

államosított nagybankoknak.” Az államosított iparban előírták a vállalatvezetők 

személyi felelősségét is. Ugyanakkor az anyagelosztás, az ármegállapítás, a hitelnyújtás 

eszközeivel, valamint megfelelő ellenőrző intézkedésekkel erősen korlátozni kívánták a 

magánvállalatok nyereségeit. 

1947 végén és 1948 első hónapjaiban a kommunistáknak még nem voltak részletes 

elképzeléseik a már állami tulajdonú vállalatok irányításának módjáról, azonban 

egyértelmű volt számukra, hogy a jogi önállóságukat államigazgatási irányítássá kell 

átalakítani.242 1948 elején ezért új, eddig soha nem látott lendületet vett az államosítási 

politika. Az 1948 februárjában, Csehszlovákiában lezajlott kommunista hatalomátvétel 

Gerőék és a kommunista vezetés számára ösztönzést adott a gazdaságban véghezvinni 

kívánt lépések meggyorsításához. Gerő Ernő az MKP Politikai Bizottsága 1948. 

március 3-i ülésén már úgy fogalmazott, hogy „Mint ismeretes az eredeti elgondolás az 

volt, hogy az államosításokat általában „száraz” úton fogjuk végrehajtani. Akkor 

azonban nem számoltunk a belpolitikai helyzet ilyen gyors fejlődésével és a csehszlovák 

stb. eseményeket sem kalkuláltuk be terveinkbe. Szerintem hiba lenne ragaszkodni az 

eredeti elgondoláshoz és nem kihasználni a kínálkozó kedvező helyzetet. Mindezek 

figyelembevételével javaslom: tegyünk jelentékeny lépést előre az ipar államosítása 

terén.”243 Az államosítások előkészületei a nyilvánosság teljes körű kizárásával indultak 

meg. Az MKP PB 1948. március 18-i ülésén döntött a minden 100 munkásnál több 

munkavállalót foglalkoztató üzemek, gyárak államosításáról. Az államosításokat 1948. 

március 25-én jelentették be a nyilvánosság előtt, addig csakis az MKP legfelsőbb 

vezetésének tagjai ismerték a terveket és a kinevezendő vállalatvezetők névsorát.244 

A kommunisták az államosításokat a többi párt, valamint a közvélemény felé a 

következőképpen indokolták. Az híresztelték, hogy az államosított vállalatok 100 

                                                 
242 PETŐ–SZAKÁCS, i. m. 1985. 97. 
243 PIL, 274. f. 3. cs. 135. ő. e. Az Állampolitikai Osztály előterjesztése az MKP Politikai Bizottságához, 1948. 
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milliós nagyságrendű adóval tartoznak az állam felé, melyet behajtani nem lehet. A 

másik indok szerint a vállalatok jelentékeny kölcsönöket kaptak az államtól, melyeket 

nem fizetnek vissza, és külkereskedelmi ügyleteik révén vagyonuk jelentős részét 

kicsempészik az országból. Harmadrészt az államosítás alá került vállalatok 

tulajdonosai igyekeznek tőkéjüket kivonni a vállalatukból, ezzel azonban a termelést, és 

ami legsúlyosabbnak ítéltek meg, a hároméves terv megvalósítását szabotálják.245 A 

tényleges tartozással rendelkező magánvállalatokat a Gazdasági Főtanács határozata 

alapján egy ún. „egyszámlarendbe” vonták. Az államosítás ekkor 594 vállalatot érintett, 

melyek mintegy 160 ezer főt alkalmaztak, 1948. november végéig pedig már 780 üzem 

került állami kezelésbe.246 Az intézkedést követően az állami szektorban 

foglalkoztatottak aránya a bányászatban és a kohászatban megközelítette a 100%-ot, a 

vas-, fém- és gépiparban pedig a 90%-ot.247 

A radikális államosításokkal a vállalatok élére felülről kinevezett, politikailag 

megbízható vezetőket állítottak, akik a kommunista gazdaságpolitika kiszolgálói voltak, 

ahogy Pető Iván és Szakács Sándor fogalmazott: […] „és ezzel a vállalatok egy 

központilag vezérelt, hierarchikusan tagolt intézményrendszer végrehajtó láncszemeivé 

váltak.”248 1948 végéig a „szocialista szektor”, ahogy a korábbi kommunista 

kategorizálás fogalmazott, a gazdasági élet minden területén dominánssá vált, egy 

területet, a mezőgazdaságot kivéve. Ezért a kommunisták 1948 második felétől a 

kollektivizálás irányában kívántak tovább haladni. A gazdaságban lezajló változásokkal 

párhuzamosan 1948 közepének meghatározó belpolitikai eseményének tekinthetjük a 

Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt 1948. júniusi egyesülési 

kongresszusát. Ezzel a lépéssel a kommunisták elérték a szociáldemokraták politikai 

súlyának minimalizálását és végeredményben párjuk felszámolását. 1948. június 12-én 

létrejött a Magyar Dolgozók Pártja, melynek révén tovább gyorsulhatott a szocializmus 

magyarországi megteremtése.249 

Az immáron új „pártformáció” új intézkedéseket készült bevezetni a magántulajdon 

korlátozása érdekében. Az év közepére még továbbra is nyitott kérdésként szerepelt a 
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kommunisták előtt a külföldi érdekeltségű üzemek helyzete.250 A kommunista párt ezért 

elkezdett ezek államosításának kérdésével foglalkozni, melyekhez idáig nem kívánt 

hozzányúlni. A külföldi érdekeltségű vállalatok többségét az állam gazdaságilag olyan 

helyzetbe hozta, hogy jelentős módon eladósodjanak az állammal szemben. Ennél fogva 

az állam érvényesíteni tudta velük szemben a foglalási jogot, továbbá csődeljárást 

kezdeményezhetett a vállalatok ellen, ellehetetlenítve működésüket. Az esetek egy 

részében azonban a kommunistáknak létezett egy másik taktikájuk is. Ezek szerint 

szabotázs és kémkedés vádjával alapozták meg jogilag az államosítást, és vezetőiket 

koncepciós büntető eljárásoknak vetették alá, mint ahogy ez a Magyar-Amerikai 

Olajipari Részvénytársaság vagy a Hutter és Lewer angol tulajdonú vállalatok esetében 

történt. A kommunisták természetesen tudatában voltak az intézkedések jogsértő 

jellegének, ezért az MDP Állampolitikai Osztálya a kérdésben úgy foglalt állást, hogy: 

[…] „külföldi tulajdonú vagy érdekeltségű vállalatok fojtogatásának politikáját csak 

megfelelő óvatossággal szabad gyakorolni, mert kedvezőtlenül hathat a termelésre, és 

nehézségeket idézhet elő a külkereskedelmi tárgyalásoknál.”251 A meghurcoltatásokkal 

járó koncepciós perek után vállalatvezetőket, mérnököket ítéltek halálra és végezték ki. 

Az állami propaganda már szinte minden esetben ezeknek az üzemeknek a tulajdonosait 

tekintette az ipari és kereskedelmi tőke képviselőinek, tevékenységüket erkölcsileg 

elítélte, és őket okolták a gazdasági problémákért is.252 

A külföldi tulajdon kiszorításával párhuzamosan a kommunisták folytatták a hazai 

magánvállalkozások működésének ellehetetlenítését és felszámolását is. 1949 nyarán 

például még 1820 nagykereskedő iparigazolvány volt érvényben, azonban az 

intézkedések láttán sokan már nem folytattak üzleti tevékenységet, és 1949 után a még 

működő nagyobb kereskedelmi vállalatokhoz is állami vezetőket rendeltek ki.253 A 

folyamat betetőzéseként újabb, gondosan előkészített államosítási intézkedés 

következett. 1949 decemberében sor került a 10, vagy annál több munkást foglalkoztató 

magánvállalatok puccsszerű államosítására. Az akcióban jelentős szerepet kapott a 

meglepetésszerű végrehajtás. Az államosításról szóló előterjesztés 1949. december 27-

én került a Politikai Bizottság elé, és végrehajtását az azt követő napra időzítették. Az 
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intézkedés nyomán több mint 4100 kisebb céget sajátítottak ki.254 Mindezzel 1949 

végére a bányászat, a közlekedés és a nagykereskedelem, valamint a bankélet felett az 

állam ellenőrzése érvényesült. Az államosításokkal egyidejűleg a kommunisták már az 

intézményrendszer jelentős átalakítására is felkészültek, melyet a következőkben 

részletezek. 

 

 

3. 3. AZ INTÉZMÉNYRENDSZER ÁTALAKÍTÁSA  
 

1945-től, ahogy már korábban bemutattam, számos, meghatározó jogkörrel 

rendelkező szerv létesült Magyarországon, mint például a Gazdasági Főtanács. 1947–

1948 fordulójától azonban ahhoz, hogy az országot a szovjet típusú tervgazdálkodás 

útjára állítsák alapjaiban kellett az irányítási rendszert átformálni. A gazdaságirányítási 

rendszer átalakításának az igénye már az 1947 végén meghirdetett és itt is több 

alkalommal hivatkozott „Irányelvek” -ben is megfogalmazódtak. Az államosításokkal 

lényegében egy időben megindult a szovjet tervgazdálkodásnak megfelelő 

intézményrendszer kialakítása, ebben az esetben a döntő évnek 1948-at tekinthetjük. Az 

első lépések közé tartozott az Iparügyi Minisztérium 1948 eleji átszervezése, melyet az 

iparigazgatóságok megszervezése követett iparáganként, de a minisztériumi főosztály 

felügyelete alatt. Ezek az igazgatóságok többnyire már 1948 áprilisában megkezdték 

munkájukat.255 Összesen 30 iparigazgatóságot hívtak éltre, melyeknek illetékességi 

körébe tartozott az adott iparágban működő minden olyan vállalat, amelynek 

nagyságrendje a kisipar körét meghaladta. Feladatuk az ipari termelés közvetlen 

irányítása volt, ezen felül gondoskodniuk kellett az Országos Tervhivatal utasításai 

alapján a gazdasági részlettervek időben történő előkészítéséről, a részlettervek iparági 

összesítéséről, és ezeknek az illetékes miniszterhez és az Országos Tervhivatalhoz 

történő felterjesztéséről. Az iparigazgatóságok az illető iparághoz tartozó valamennyi 

vállalat ügyvitelét, üzleti könyveit, iratait, pénztár-, értékpapír- és áruállományát 

megvizsgálhatták. Mindezeken felül a 7210/1948. számú kormányrendelet intézkedett 

az ipari központok megszervezéséről, melyek ügykörébe tartozott a vállalatok 

gazdálkodása tekintetében: a nyersanyagok, a félkész- és készáruk központi beszerzése, 

ebből a célból megállapodások kötése, újítások bevezetése, a termelési tapasztalatok 
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cseréjének megszervezése, a vállalatok értékesítési tevékenységének irányítása.256 Az 

iparügyi miniszter felügyelete alatt különböző központok működtek, mint például 

nehézgépipari, kohóipari, nehézipari, szénfeldolgozó vegyipar stb. központok. Az új 

jogszabályok alapján az állami vállalatok jogilag elvesztették az önállóságukat.257 

Az 1948. május 11-én kihirdetett 5400/1948. sz. kormányrendelet elrendelte az 

Anyag- és Árhivatal megszüntetését, valamint az ipari anyaggazdálkodás és 

árszabályozás átszervezését.258 A Tervhivatal feladatkörébe utalta így az ipari 

anyaggazdálkodást, tehát az ipari igazgatóságok nyersanyag-felhasználása feletti 

felügyeletet, az ipari árszabályozás viszont a Gazdasági Főtanács hatáskörébe került. Az 

intézkedés nyomán az OT apparátusában helyezkedtek el a megszűnt Anyag- és 

Árhivatal közgazdasági szakemberei. A hivatalos indoklás ebben az esetben az volt, 

hogy a 3 éves terv végrehajtásának biztosítása érdekében meg kívánják szüntetni azt az 

állapotot, hogy a tervtől függetlenül, vagy azzal ellentétesen osszák el a különböző 

nyersanyagokat. Továbbá biztosítani akarták, hogy az ármegállapítások nehogy 

megbízhatatlan kalkulációs számításokból történjenek.259 Azzal, hogy az 

anyaggazdálkodási ügyek legfőbb hatósága az Országos Tervhivatal lett, lényegében 

szintén szovjet mintát vettek alapul, ahol az anyaggazdálkodás a tervgazdálkodás 

rendszerében kiemelt hangsúlyt kapott. 

A vállalatirányítás új rendszerének kiépülésével sor került az 1947 végén 

államosított bankrendszer felszámolására is, valamint az új pénzügy- és hiteligazgatás 

megszervezésére. 1948 májusától lényegében a Magyar Nemzeti Bank, mint állami 

bank vált a központosított pénzügyi nyilvántartás és ellenőrzés hatóságává. A Magyar 

Nemzeti Bankban vezetett egyszámlarendszeren futott keresztül a vállalatok összes 

bevétele és kiadása. Az egyszámlarendszer bevezetéséről az MDP Gazdasági és 

Pénzügyi Bizottsága 1948. novemberi ülésén óvatosan fogalmaztak: „Tekintettel arra, 

hogy ennek a rendelkezésnek végrehajtása a magánipar állami ellenőrzésének komoly 

kiterjesztését, az államkapitalista szektornak nagymértékű növelését, lényegében a 

magánipar egy tekintélyes részének állami kezelésbe vételét jelentené, a Gazdasági 

Bizottságnak az az álláspontja, hogy ezt a rendelkezést csak fokozatosan kell 

                                                 
256 7210/1948. Korm. sz. rendelet. Magyar Közlöny Rendeletek Tára, 1948. július 3. 148. sz. 1497–1499. 
257 PETŐ–SZAKÁCS, i. m. 1985. 105. 
258 5400/1948. Korm. sz. rendelet. Magyar Közlöny Rendeletek Tára, 1948. május 11. 106. sz. 1003–1007. A 
kormányrendelet együttesen intézkedett az Anyag- és Árhivatal, a Kereskedelmi Iparkamara 
megszüntetéséről, a belkereskedelmi igazgatóságok felállításáról, valamint a Községi Élelmiszerkereskedelmi 
Rt. (KÖZÉRT) létrehozásáról. 
259 PIL, 274. f. 3. cs. 121. ő. e. A Magyar Kommunista Párt gazdaságpolitikai irányelvei, 1947. 
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végrehajtani, egyébként komoly pánikot kelt, és a tőkekivonások meggyorsítását 

eredményezi.”260 Mindezek mellett, a szovjet mintához hasonlóan, az egyes feladatokra 

külön pénzintézeteket hívtak életre, mint például az 1948 nyarán megalakított 

Beruházási Bankot.261 1949 folyamán a beruházások átszervezésével párhuzamosan sor 

került a Beruházási Bank ügykörének a szélesítésére is. Mindez azt jelentette, hogy a 

Beruházási Bankon belül megszervezték a beruházások végrehajtásának pénzügyi és 

műszaki ellenőrzését. Műszakilag képzett pénzügyi szakemberekre lett valójában 

szükség, akikkel egy műszaki részleget kellett kiépíteni. Feladatuk volt, hogy 

megállapítsák a terv pénzügyi teljesítésének a műszaki teljesítéssel való összhangját.262 

A vállalatirányítás és a bankrendszer átalakításával került sor a legfelsőbb 

gazdaságirányítást végző intézmények átszervezésére is. Eddig a Tervhivatal feladata a 

hároméves terv végrehajtásának az ellenőrzése, beruházási tervek készítése és a 

termelés hosszú távú tervezése volt.263 A Tervhivatal jelentőségével kapcsolatban 

tartom érdemesnek megemlíteni azt a feljegyzést, melyet még 1948 áprilisában Mód 

Aladárné264 készített. Ebben úgy fogalmazott: „A Tervhivatal265 elindulásakor nem 

tervezte meg a maga munkáját, és ennek következtében nem is kezdett hozzá jövőbeli 

feladatainak szervezett előkészítéséhez, a munka alapjainak lerakásához. A Tervhivatal 

munkáját ilyenformán lényegében nem saját koncepciója, hanem tervszerűnek nem 

nevezhető különböző külső impulzusok határozták meg. Így történt, hogy bár a munka 

egyre szaporodott, ez nem jelentette egyben a tulajdonképpeni célt: az ipar tervszerű 

irányításának megközelítését is. […]  A Tervhivatal munkája kezdettől fogva nélkülözi a 

kellő megalapozottságot. Komoly tervszerű irányítás nem képzelhető el megfelelő 

adatszolgáltatás, az üzemek, a termelés megfelelő, folyamatos ismerete nélkül. […]  A 

tervhivatali munka munkaerő szempontjából sem volt megméretezve. A feladatok nem 

állnak arányban az elvégezhetőség legszélső lehetőségeivel sem és kétségtelen, hogy ez 

is egyik, de csak egyik oka a munka milyenségének. A kérdés az előadók túlterheltségére 

vonatkozó panasz formájában egy osztályértekezleten felmerült, amikor világosan 

exponáltatott, hogy ha pl. a terveken kívül semmi mással nem foglalkoznánk, akkor egy 
                                                 
260 MNL OL, M-KS 276. f. 87. cs. 23. ő. e. Magánvállalatoknak az egyszámlarendbe való bevonása, 1948. 
november 9. 
261 Az intézkedés nyomán jött létre a Külkereskedelmi Bank, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank és a lakosság 
betétállományának megszervezésére az Országos Takarékpénztár (OTP). 
262 MNL OL, M-KS 276. f. 112. cs. 11. ő. e. A Beruházási Bank ügykörének kiszélesítése, 1949. május 10. 
263 PETŐ–SZAKÁCS, i. m. 1985. 107. 
264 Mód Aladárné (1909–2002), közgazdász, kommunista politikus. 1945 előtt az Egyesült Izzó tisztviselője. 
1949-től nyugdíjazásáig a Központi Statisztikai Hivatal főosztályvezetője. 
265 A Tervhivatal alatt Mód Aladárné a hivatal Ipari Osztályát értette, azonban megállapításai mégis a 
Tervhivatal egészére vonatkoztak. 
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terv kiértékelésére kb. 5 perc idő jutna, ha pedig a tervjóváhagyástól és a folyó, kívülről 

jövő ad hoc munkától függetlenül kapott újabb feladatokat akarnánk végrehajtani, úgy 

egy-egy előadónak átlag napi 28 órát kellene dolgoznia.”266 

 Változást jelentett az Országos Tervhivatal működésében az 1949. május 15-én 

névlegesen megtartott országgyűlési választások után megalakuló új kormány rendelete, 

mely megszüntette a Gazdasági Főtanácsot.267 A hároméves gazdasági terv megindulása 

idején az OT még nem rendelkezett a vállalatokkal történő közvetlen kapcsolattartáshoz 

szükséges államigazgatási eszközökkel, a Tervhivatallal a kapcsolatot a már említett 

tervmegbízottak tartották. A Gazdasági Főtanács megszűnésével lényegében az 

Országos Tervhivatal a tervgazdaság fő operatív irányító szervévé vált. A tervezés egyre 

inkább átfogta a gazdasági rendszer egészét és a vállalatokat mind részletesebb tervek 

kidolgozására késztették.268 

1948-ban megindult az iparban az ún. profilírozás. Mindez azt jelentette, hogy 

azokat a tevékenységi köröket, melyekről úgy vélték, nem tartozik a vállalat 

működéséhez vagy racionálisan működtethető, leválasztották az iparvállalatokról. 

Ezekből vagy önálló vállalatot, gyáregységet vagy több, hasonló egységből vállalatot 

létesítettek.269 A profilírozás folyamata elhúzódott az 1950-es évekig. Mindezeket 

általában vállalati átszervezéseknek, „profiltisztításnak” nevezték. Így került sor a 

Csepel Autógyárhoz tartozó Győrben és Sopronban található üzemegységeknek a gyár 

központi telephelyével történő egyesítésére is. Pető Iván és Szakács Sándor 

munkájukban minderről úgy írtak: „1948–1950 között, az irányítási rendszer 

átszervezésével és a profilírozás központi feladattá válásával felszámolták az 

iparfejlődés során kialakult, gazdaságilag hatékony vállalati kapcsolatrendszert.”270 

Az Országgyűlés első intézkedései között hozott törvényt a gazdaságirányítás 

központi szerveire vonatkozóan. Az 1949. június 11-én kihirdetett 1949. évi XV. 

törvény új minisztériumok felállításáról rendelkezett, és az ezzel egyidejűleg kihirdetett 

1949. évi XVI. tv. kimondta, hogy a Magyar Népköztársaság Kormánya a népgazdaság 

tervszerű irányításáról a törvény értelmében szervezett Népgazdasági Tanács útján 

                                                 
266 PIL, 274. f. 12. cs. 114. ő. e. Mód Aladárné feljegyzése az Országos Tervhivatal Ipari Osztályának 
munkájáról, 1948. április 9. 
267 4083/1949. Korm. sz. rend. Magyar Közlöny Rendeletek Tára, 1949. június 11. 122. sz. 872. A megszűnt 
Gazdasági Főtanács hatáskörének felosztásáról a 4148/1949. Korm. sz. rendelet intézkedett. Magyar Közlöny 
Rendeletek Tára, 146. sz. 1949. július 13. 1149–1150. 
268 PETŐ–SZAKÁCS, i. m. 1985. 109. 
269 U. o. 114. 
270 U. o. 115. 
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gondoskodik.271 A Népgazdasági Tanács feladatkörét a törvény a következőképpen 

jelölte meg: a) Megállapítja a népgazdaság fejlesztésének általános irányelveit. b) 

Meghatározza a népgazdasági tervek készítésének irányelveit, az Országos Tervhivatal 

előterjesztése alapján megállapítja a népgazdasági tervek keret- és ellenőrzőszámait, 

valamint a népgazdaság egyes ágainak fejlesztési terveit. c) Meghatározza a gazdasági 

szervezés irányelveit. d) Gondoskodik az állami ellenőrzés és statisztikai adatgyűjtés 

feladatairól. e) Összhangba hozza az egyes gazdasági minisztériumok és egyéb 

gazdasági szervek működését. A törvény rendelkezett arról, hogy a Népgazdasági 

Tanács gyakorolja a felügyeletet az Országos Tervhivatal, a Központi Statisztikai 

Hivatal, az Állami Ellenőrző Központ, az Országos Munkaerő-gazdálkodási Hivatal, 

valamint mindazon gazdasági szervek felett, amelyeknek felügyeletét a kormány külön 

rendelkezéssel a hatáskörébe utalta. 

A Tanács létrejöttét Gerő Ernő az alakuló ülésen elmondott beszédében a 

következővel indokolta: „Olyan kérdéseket kell a Népgazdasági Tanács napirendjére 

tűznünk, melyeknek helyes eldöntése egy-egy lépéssel előre visz bennünket a tőkés 

anarchia maradványainak felszámolása, a termelő eszközök közös tulajdonán felépülő 

szocialista gazdasági rend megvalósítása útján.”272 A Tanács ülésein nem kívántak 

minden kérdéssel foglalkozni, mely a gazdaságot érinti, az elképzelések szerint csupán 

azokkal, melyeknek „gyakorlati jelentőségük” folytán hatása lehet egyes gazdasági 

folyamatokra. A Tanács élére szinte természetszerűleg Gerő Ernő államminisztert 

nevezték ki.273 A Népgazdasági Tanácsnak tehát összességében működése során nem 

volt más hivatása, mint előkészíteni és végrehajtatni a „magasabb tervszerűséget” 

megkövetelő első ötéves tervet, továbbá kivitelezni a népgazdaság „magasabb fokon 

történő” irányítását. Gerő Ernő távolléte esetén a Tanácsot Kossa István vezette, ahogy 

erről az MDP Titkárság 1949. június 15-i ülésén határoztak. A Tanács tagjaivá a 

miniszterek közül a következőket választották meg: Bebrits Lajos, Bognár József, 

Darvas József, Erdei Ferenc, Kossa István, Marosán György, Rónai Sándor, Zsofinyecz 

Mihály, Vas Zoltán.274 

Mint arra már utaltam, az 1949. évi XV. törvény új minisztérium felállításáról 

rendelkezett. Az iparvállalatok irányítását érintő, 1949-ben bekövetkezett minisztériumi 

                                                 
271 1949. évi XV. törvény és az 1949. évi XVI. törvény. Magyar Közlöny, 122. sz. 1949. június 11. 869–870. 
272 MNL OL, M-KS 276. f. 66. cs. 54. ő. e. Jegyzőkönyv a Népgazdasági Tanács 1949. június 18-i alakuló 
üléséről, 1949. június 18. 
273 6260/1949. M.E I/A. sz. Magyar Közlöny, 123. sz. 1949. június 12. 1. 
274 MNL OL, M-KS 276. f. 54. cs. 50. ő. e. A Népgazdasági Tanács személyi összetétele, 1949. június 15. 
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átszervezések, összevonások az 1950-es évek, de joggal állíthatjuk, a tervgazdaság 

rendszerének automatikus velejárói voltak. Mindez témám szempontjából azért is 

kiemelendő, mert ezek átszervezése folytán a Csepel Autógyár történetének e 

szakaszában is megváltoztak a felügyeleti jogkörök. Mint minden más esetben a 

törvényi jogszabályalkotást most is megelőzte a politikai döntés. Az MDP PB 1949. 

május 19-i ülésén – akkor, amikor a Népgazdasági Tanács megalakításáról is döntöttek 

– foglalkozott a minisztériumi átszervezések kérdésével. Az ülésen elfogadott határozat 

kimondta, hogy az Iparügyi Minisztériumot két részre kell osztani, Nehézipari 

Minisztériumra és Könnyűipari Minisztériumra. Továbbá ekkor döntöttek a 

Kereskedelemügyi Minisztérium kettéosztásáról is Belkereskedelmi Minisztériumra és 

Külkereskedelmi Minisztériumra.275 A döntés nyomán a Nehézipari Minisztériumhoz 

tartoztak a következő iparágak: a bányászat, a kohászat, a gépgyártás összes ágai, az 

alumíniumipar, a villamosenergia-termelés, a hadiipar, valamint a vegyészeti ipar, 

mész-, cement- és üvegipar.276 Az átszervezés mögött az állt, hogy a centralizált, 

tervutasításos gazdálkodás speciális apparátust igényelt. Mindezek azonban csak 

előrevetítették a későbbi átszervezéseket, melyekre az 1950-es év közepén került sor. 

A tervek elkészítésénél, valamint azok kivitelezésénél kiemelt hangsúlyt kapott 

magának a beruházásoknak a szervezése is. Az MDP Államgazdasági Bizottsága 1949. 

május 10-i ülésén foglalkozott a beruházási vállalatok szervezésével. Az 

Államgazdasági Osztály azzal érvelt, hogy a vállalatvezetők a legjobb akaratuk ellenére 

is részlegesen tudtak a beruházásokra koncentrálni. Az átszervezés alapelve az volt, 

hogy a beruházást el kell választani a termeléstől. A beruházások közül a kis 

beruházásokat és a kis felújításokat, amelyek szoros összefüggésben voltak a termelő 

vállalat napi munkájával, továbbra is a termelő vállalatok hatáskörében kell majd 

hagyni. Az előterjesztés tartalmazta, hogy a nagyobb beruházások elvégzésére külön 

beruházási vállalatokat kell szervezni. A rendelkezésre álló levéltári forrásokból kitűnik, 

hogy az Államgazdasági Bizottság azt tartotta helyesnek, hogy minden, beruházást is 

végző minisztériumban beruházási osztályt kelljen szervezni, és az osztály közvetlenül 

irányítsa a beruházási vállalatokat.277 A beruházásokról szóló határozatok a 

Népgazdasági Tanács Határozatainak Tárában jelentek meg. Azonban megfigyelhető, 

                                                 
275 MNL OL, M-KS 276. f. 53. cs. 27. ő. e. Minisztériumi átszervezések, 1949. május 19. 
276 MNL OL, M-KS 276. f. 112. cs. 14. ő. e. Az államapparátus átszervezésének egyes kérdései, 1949. május 
30. 
277 MNL OL, M-KS 276. f. 112. cs. 11. ő. e. Beruházási vállalatok szervezése, 1949. május 10. 
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hogy a legkisebb beruházásra, vagy termék előállítására is nemzeti vállalatot alapítottak 

(pl. Művégtaggyár, Koporsókészítő, Népszórakoztató Nemzeti Vállalat stb.).278 

A beruházásoknál maradva, a Népgazdasági Tanács és az OT egyfajta szoros 

kooperációban dolgozta ki az egyes vállalatokra lebontott (beruházási) terveket, 

tervszámokat, ami a következő határozatból is jól látszik: „A Népgazdasági Tanács a 

beruházások finanszírozása […]  módosításaként elrendeli, hogy a Tervhivatal 1949. 

július 1-jétől mindenkor negyedévre állapítja meg beruházási egységenként a 

beruházási évi hitelkeretek terhére felhasználható összegeket. A Tervhivatal által 

elkészített és a N. T. által jóváhagyott negyedévi beruházási ütemterv alapján a havi 

előirányzatokat a számlatulajdonosok készítik el és küldik meg előjegyzés végett a 

Beruházási Banknak”.279 

1948–1949-re Magyarország a többi kelet-európai országokhoz hasonlóan 

kétségkívül befejezte a háborús károk helyreállítását. Számos területen viszont, mint 

például a mezőgazdaságban, egyes fogyasztói iparban még további kérdések vártak 

megoldásra. Éppen ezen gazdasági ágazatok elhanyagolása nem vezette annak 

megértésére a gazdaság irányítóit, hogy ha az 1949. február 17-én az MDP PB által 

elfogadott első ötéves beruházási tervet hasonlóképpen folytatják, mint ahogy a 

hároméves tervet befejezték, akkor hosszútávon komoly problémákkal kell 

szembenéznie a magyar gazdaságnak. 

Köztudott, hogy az 1947–1948-ban realizálódó politikai-gazdasági fordulat 

lényegében megváltoztatta a hároméves terv jellegét. A fordulatban szerepet játszott, 

hogy az MKP Politikai Bizottsága már 1948. május 20-án foglalkozott egy ötéves 

általános gazdasági terv elkészítésének a kérdésével.280 Az első hároméves terv 

eredményeiről a szakirodalomból tudjuk, hogy fél évvel korábban, már 1949-ben 

befejeződött. Az ipar a terv végére, 1949-re 40%-ban részesedett a beruházásokból, 

1949-ben az ipari termelés egésze 40%-kal haladta meg az 1938. évit.281 Pető Iván és 

Szakács Sándor munkájukban azonban úgy fogalmaztak, hogy ez a többször 

                                                 
278 PIL, 274. f. 3. cs. 144. ő. e. Még 1948. április 29-én az MKP Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatot tett 
a nemzeti vállalat fogalmának meghatározására, mely szerint: „A nemzeti vállalat fogalmát olyan átfogóan kell 
meghatározni, hogy az összes állami vállalatokat magában foglalja, beleértve azokat a vegyes vállalatokat is, amelyekben az 
állami érdekeltség 50%-nál nagyobb. 
279 MNL OL, XIX-A-19-b, 2. d. A Népgazdasági Tanács 60/1949. sz. határozata a beruházások 
lebonyolításáról, 1949. július 28. Népgazdasági Tanács Határozatainak Tára, 3–5. sz. 1949. augusztus 14. 17–18. 
280 PIL, 274. f. 3. cs. 147. ő. e. Az Állampolitikai Osztály előterjesztése a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 
részére, 1948. május 20. 
281 BAJÁK–SOMOGYI, i. m. 2002. 51. 
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hangoztatott összehasonlítás figyelembe véve a háború alatti kapacitásbővülést, a 

termelésbővülés mértékének jelentőségét a ténylegesnél nagyobbnak tüntette fel.282 

A valóságban a termelés bővülése korántsem volt akkora, mint ahogy a korszakban 

hangoztatott propaganda sugallta. Szintén Pető Iván és Szakács Sándor adataikkal 

alátámasztva kifejtik, hogy például a nyersvas termelése esetében, a tervbeszámolókkal 

ellentétben, a termelés az 1938. évihez képest nem két és félszeresére emelkedett, 

hanem az 1938. évi 335 ezer tonnáról 411 ezer tonnára. Mindez azt mutatja, hogy a 

termelés nem egészen 23%-kal nőtt.283 A hároméves terv eredményeinek a 

felsorolásánál ki kell emelnünk, hogy a mezőgazdaság nemzetgazdasági súlyához 

képest rendkívül kevés fejlesztési forráshoz jutott. Mindezzel ellentétben az ipari 

beruházások messze meghaladták a ténylegesen tervezettet. Az 1948 végén 

megfogalmazódó kollektivizálási elképzelések idején a szántóterületeknek mindössze 

2%-a volt szövetkezeti kezelésben. Jelentős eredmények mutatkoztak ellenben a 

közlekedés, azon belül is a vasúti kapacitások helyreállítása terén.284 A hároméves terv 

beruházásait végül 26%-kal teljesítették túl. Amíg a mezőgazdaság a tervezett alacsony 

összeghez képest 483 millió Ft többletet kapott, addig az ipar a magas kezdő beruházási 

összeghez képest 745 millió Ft-hoz jutott. A következő táblázatot azért is tartom 

kiválónak, mert rendkívül jól szemlélteti a terv és a végrehajtás közötti radikális 

különbségeket. 

 
 Terv Végrehajtás 

Tervcím Nyilvánosságra 
hozott 

Tényleges Folyó áron Terváron 

Ipar 1745 2129 3592 2874 
Mezőgazdaság 2000 987 1842 1470 

Közlekedés 1676 1800 2180 1741 
Építés, szociális285 – – – – 
Kulturális, egyéb 1164 1669 2744 2192 

Összesen: 6585 6585 10358 8277 
 

A hároméves terv beruházásai millió forintban 

Forrás: PETŐ–SZAKÁCS, i. m. 1985. 124. 

 

                                                 
282 PETŐ–SZAKÁCS, i. m. 1985. 130. 
283 U. o. 130. 
284 U. o. 138. 
285 Pető Iván és Szakács Sándor munkájukban erre vonatkozólag nem közölnek adatokat. 
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A gazdaságirányítás intézményrendszerének átalakítása azon az elgondoláson alapult, 

hogy Magyarországon szisztematikusan érvényesíteni kell a Szovjetunióban megismert 

és működő tervgazdasági rendszert. A szovjetek és ennek nyomán a kelet-közép-európai 

csatlósállamok gazdasági vezetői abból indultak ki, hogy a tudatos gazdasági tervezés és 

irányítás pótolni tudja a pénz- és piaci viszonyokat. Úgy gondolták, hogy az alsó szinten 

elhelyezkedő vezetők, mint például a vállalatok, üzemek igazgatói pusztán azzal, hogy 

utasítások formájában kézhez kapják a terveket, képesek lesznek megvalósítani azokat. 

Már csak a fent röviden említett törvényekből és rendeletekből, a hatásköröknek 

különböző szervekhez történő utalásából is látszik, hogy 1948–1949-re a tervutasításos 

gazdasági rendszer egyik legfontosabb jellemzője a gazdasági szervezet végletesen 

centralizált felépítése volt. A fordulat évei alatt a központi tervezés jegyében a 

tervutasítások eszközével működtetett gazdasági intézményrendszert alakítottak ki. 

Ezért a gazdaságirányításnak a terv lett az az eszköze, mely alapjaiban minden 

termeléssel összefüggő kérdést meghatározott. 

A hierarchia legmagasabb szintjén döntöttek az országos tervről, majd az ebben 

meghatározott tervszámokat a gazdaságirányítási rendszer szintjén lefelé haladva 

bontották le, és a számszerűsített feladatokat továbbították utasításként az üzemek felé. 

A gazdaságirányítás szovjet modell alapján történő központosítása, mely a mindenkori 

gazdasági terv teljesítésének, illetve túlteljesítésének eszköze volt, elsődlegesen az 

erőforrások koncentrációját szolgálta. Azonban miután a termelés nem a valós igények 

és gazdasági tények, hanem mindinkább a központi előirányzatok alapján szerveződött, 

a folyamatos áru-, nyersanyag- és munkaerőhiány a szocialista gazdaság működésének 

mindennapi velejárójává vált. 

Összefoglalva a fentieket, 1949-ben a magyar történelemben először fordult elő 

piacgazdaságról tervgazdaságra történő áttérés. A politika és a gazdaság vezetői, köztük 

Gerő Ernő és a pártvezetés gazdasági „szakemberei” olyan rendszert alakítottak ki a 

magyar gazdaságban, amelyet elvben, a Szovjetunióban megismerhettek és működni 

láttak. Kétségtelen tény, hogy 1945 után a magyar kommunisták a szovjet katonai 

jelenlét háttértámogatásával mind politikai, mind pedig gazdasági ellenfeleik kiiktatását 

végrehajtották. Fontos tényező, hogy 1945 után, de kiemelten a fordulat éveiben, 1947–

1948-ban, Magyarországon a gazdaságpolitika volt az egyik olyan terület, ahol az MKP 

a leginkább érvényesíteni tudta az akaratát. Az a tudatos és különböző módszereket 

felvonultató kommunista gazdaságpolitika, amely 1945 őszén kezdetét vette 1949-re 

arra az eredményre vezetett, hogy a gazdaság és az ipar irányításának rendszere készen 
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állt a formális politikai rendszerváltozásra, az államforma megváltoztatására, amire 

végül is 1949. augusztus 18-án, szintén érdemi parlamenti vita nélkül sor került. A 

következő fejezetben bemutatom, hogy a Csepel Autógyár ebben az új gazdasági 

környezetben hogyan jött létre, milyen szerepet töltött be és működését milyen zavarok 

jellemezték. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. A CSEPEL AUTÓGYÁR A TERVGAZDASÁG RENDSZERÉBEN (1949–1953) 
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A disszertáció negyedik fejezetében egyrészt röviden bemutatom az első ötéves terv 

kidolgozásának politikai-gazdasági folyamatát. Másrészt felvázolom a tehergépjármű-

gyártáshoz vezető út főbb állomásait és ezzel összefüggésben a gyár alapításának 

körülményeit. Harmadrészt az ötéves tervnek a Csepel Autógyárra vonatkozó fő 

elképzeléseit, ezek realitását és a célkitűzések végrehajtása során keletkezett 

torzulásokat veszem szemügyre. Arra is kísérletet teszek, hogy a Csepel Autógyárat, 

mint a magyar gépjárműgyártás vezető vállalatát elhelyezzem abban a rendszerben, 

amelyben működött. Már itt jelzem, hogy a gyár az 1950-es évek erőltetett 

iparosításában korántsem mintavállalatként működött, és az esetek többségében 

alárendelt, „kiszolgáltatott” szerepbe kényszerült. A fejezetben külön vizsgálom az 

erőltetett iparosítás, azon belül a gyárfejlesztés gyorsan jelentkező negatív hatásait. 

Igyekszem jelezni valamennyi, a tervgazdaságban, de elsődlegesen a vállalat szintjén 

jelentkező problémát, konfliktust. Ahogyan a disszertáció bevezető részében is utaltam 

rá, munkám során a Csepel Autógyárra szánt fejlesztések és beruházások bemutatásával 

párhuzamosan figyelmet szentelek azok politikai-ideológiai mozgatórugóira, a 

működési zavaroknak a Csepel Autógyárban végbemenő folyamataira. A disszertáció fő 

fejezetének és az elemzés középpontjába magát a vállalatot kívántam állítani. 

 

 

4. 1. CÉLKIT ŰZÉSEK (ELKÉPZELÉSEK ) ÉS REALITÁSOK  
 

A kommunisták kiemelt célkitűzései között szerepelt az iparosítás, mindenekelőtt a 

nehézipar óriási léptékű felfejlesztése. Ma már egyértelműen kijelenthető, hogy ennek 

háttérében különböző összetevők és mozgatórugók álltak. Elsődlegesen ide sorolom a 

kommunista ideológiát, melynek fő magyarországi teoretikusa Révai József, a szovjet 

iparosítási modell adaptációjának képviselője pedig Gerő Ernő voltak. Itt tartom 

fontosnak megemlíteni Berend T. Iván egyik megállapítását, aki könyvében úgy 

fogalmazott, hogy „A központi tervezés és a hadigazdaságra emlékeztető gazdasági 

intézményrendszer minden káros hosszú távú következménye ellenére jól szolgálta az 

erőltetett ütemű iparosítás központi gazdaságstratégiai célját. Minden más 

meggondolás alá volt rendelve e törekvésnek. Ez volt a lényege a szovjet típusú 
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gazdasági modernizációs modellnek, mely áttörést ígért az iparosítás területén a 

kevéssé iparosodott országok számára”.286 

A kelet-közép-európai szovjet csatlósállamok a drasztikus és gyorsütemű 

iparosításba kezdtek több évtizedes gazdasági fejletlenségük felszámolására. Az 

iparosítás tempóját tovább gyorsították a nemzetközi politika eseményei is. Másodlagos 

tényezőként tekintek a korszakban egyre inkább kiterjedő nemzetközi hidegháborús 

feszültségnek (NATO megalakulása, koreai háború) a korabeli szóhasználattal élve 

„fokozódására”. 1950. január 1-jével, az első ötéves népgazdasági terv hivatalos 

megindulásával eddig soha nem látott mértékű beruházások indultak el az iparban. Az 

MDP részéről folyamatosan hangoztatott ideológia, miszerint az ország évszázadok óta 

nem látott történelmi, „forradalmi” változások és fejlődés küszöbén áll, sokakat 

utópisztikus várakozással töltött el. A magyar gazdasági vezetés, élén Gerő Ernő 

nyilatkozataival megteremtette a várakozás hangulatát. 

A tervezéssel összefüggésben szólnunk kell a tervalku kérdéséről. A gazdaság 

irányításának és működési mechanizmusának egyik specifikus jelensége volt a tervalku. 

Ennek során a vállalat és annak felettes hatósága arról egyezkedett, hogy a vállalatnak 

mennyi nyersanyagot és munkaerőt biztosítson a működéséhez (input). Mindezért 

nyilvánvalóan meghatározták, hogy a vállalattól mekkora teljesítményt várnak el 

(output). A tervgazdaság rendszerében a vállalatok a számukra előírt tervek lazítására 

törekedtek, az irányító szervek pedig feszített tervfeladatokat állapítottak meg. Kornai 

János állapította meg munkájában, hogy a vállalat részletekbe menő utasítást kapott az 

output összetételére, valamint számos területen előírták a gyártás technológiáját. 

Mindemellett a felettes szervek az inputok nagy részét központilag utalták ki és 

megjelölték nemcsak azt, hogy mit szerezhet be a vállalat, hanem azt is, hogy kitől. 

Kornai szerint ebben a helyzetben is maradt a vállalatnak némi mozgástere az input-

output-kombinációk megszabásában. Általánosan elmondható azonban, hogy a 

vállalatok mozgástere, így a Csepel Autógyáré is, erősen korlátozott volt.287 A Csepel 

Autógyár esetében is tetten érhető az alkudozás folyamata, mely a vizsgált időszakban 

meghatározta az elvárások és a teljesítések kimenetelét. 

Mielőtt rátérnék az első ötéves tervnek a Csepel Autógyárral kapcsolatos 

bemutatására, szükséges, hogy kitekintést tegyek a terv előkészítésének a folyamatára és 

általános sarokszámaira. A terv kidolgozására a kommunista vezetés már a hároméves 

                                                 
286 BEREND, i. m. 1999. 111. 
287 KORNAI, i. m. 1989. 76–77. valamint KORNAI, i. m. 1993. 151–154. 
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terv elindulását követő egy éven belül előkészületeket tett. Mindez összefüggésben állt a 

gazdaságirányítási rendszer szovjet típusú átalakításának az igényével, a szocializmus és 

az egypártrendszer egyre nyilvánvalóbb meghirdetésével. Az első ötéves terv, mire 

elfogadásra került, tervezési-előkészítési, átdolgozási és véglegesítési folyamatokon 

ment keresztül, a terv elfogadásának időpontjában azonban már alig hasonlított az 

eredeti elképzelésekre. 

Ahogy a dolgozatban már utaltam rá, az MKP Politikai Bizottsága a Gazdasági és 

Pénzügyi Bizottság javaslatára 1948. május 20-i ülésén foglalkozott első ízben egy 

„ötéves, általános gazdasági terv” előkészítésével.288 Ezt követően az MDP illetékes 

szerveiben, valamint a Tervhivatalban is „visszavonultak” annak érdekében, hogy 

számításokat végezzenek a terv főbb irányszámairól. Elkezdődött a felkészülés arra is, 

hogy különböző fórumokon, előadásokon és természetszerűleg a sajtóban megindítsák 

az ideológiai-előkészítő munkát.289  

Gerő Ernő a Magyar–Szovjet Közgazdasági Szemle 1948. júniusi számában 

kifejtette, hogy […] „a hároméves terv… a súlyt elsősorban a helyreállításra helyezi 

[…]  az ötéves terv […]  már nem a magyar nemzetgazdaság helyreállításának, hanem új 

alapokon való rekonstrukciójának terve lesz.”290 Érdekes, egyúttal a pártapparátus és a 

végrehajtás gyorsaságát jelzi, hogy a PB májusi határozatát követő egy hónapon belül, 

1948. június 16-ára a Tervhivatal már rendelkezett előirányzatokkal. A Politikai 

Bizottság döntése nyomán a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság is tovább foglalkozott a 

terv kérdésével és már ekkor felhívták a figyelmet a könnyűiparra szánt beruházások 

elhanyagolásának veszélyére: „Az ötéves általános gazdasági terv kereteit úgy kell 

összeállítani, hogy világos legyen: mi az a súlypont, amelynek érvényesülnie kell. A 

súlypontot a nehéziparra, elsősorban a vas-gépiparra és a vegyészeti iparra kell 

helyezni. Ugyanakkor nem helyes a könnyűiparnak olyan mértékű elhanyagolása, mint a 

Tervhivatal által készített előirányzatból kitűnik.” Ezt követően a Gazdasági Bizottság 

megbízta Berei Andort, hogy új előterjesztést tegyen, amely először is az 

alapcélkitűzéseket rögzítette, mint például az életszínvonal és a termelés emelését. 

                                                 
288 A tervvel, valamint az azt körülvevő gazdaságpolitikával ez idáig számos tudományos munka foglalkozott. 
A téma fontosabb szakirodalmi feldolgozásai közül lásd: BEREND, i. m. 1964., PETŐ–SZAKÁCS, i. m. 1985. 
151–233., SZAKÁCS SÁNDOR: Az első „ötéves” terv és „elfolyási csatornái”. In: Vissza a történelemhez. 
Emlékkönyv Balogh Sándor 70. születésnapjára. Szerk.: IZSÁK LAJOS–STEMLER GYULA. Napvilág Kiadó, 
Budapest, 1996. 351–367., valamint: BARÁTH, i. m. 2000. 301–317. 
289 PIL, 274. f. 3. cs. 147. ő. e. Az MKP Állampolitikai Osztály előterjesztése a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottsághoz. 
290 Az idézetet közli: BARÁTH, i. m. 2001. 230. 
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A terv részletes kidolgozása végül 1948 őszére tevődött át. Pető Iván és Szakács 

Sándor munkájukban ezzel kapcsolatban arra helyezik a hangsúlyt, hogy 1948 végére 

megváltozott a nemzetközi helyzet, és a Kominform 1948 nyári határozatát291 követően 

a célkitűzések is módosultak, melyben mind nagyobb helyet kapott az ipar túlsúlyának a 

biztosítása és nem utolsósorban a gazdasági és társadalmi szerkezet alapvető 

megváltoztatása.292 

Az ötéves terv kidolgozása során természetesen zajlott a 3 éves terv 

előirányzatainak az újragondolása is. Az MDP Politikai Bizottsága 1948. szeptember 

10-i ülésén foglalkozott a hároméves tervhez kapcsolódó beruházások előirányzataival. 

Ezen a PB olyan általános utasítást adott a Gazdasági Bizottságnak, miszerint „ahol 

csak lehet, a tervet abban az irányban változtassák meg, hogy az ipari beruházásokat 

fokozni kell. Ezt lehetőleg oly módon kell megoldani, hogy az ipari beruházások további 

részét a mezőgazdaság és más beruházási tételekbe rejtsék el.”293 

Az Országos Tervhivatal által kidolgozott keretszámokat végül 1948. decemberben 

kapta meg az MDP Államgazdasági Bizottsága mellett alakult tervbizottság. A 

sarokszámok élénk vitákat generáltak, és a bizottság azt követő, 1949. január 18-i 

ülésén is folytatódtak. A javaslat a tervidőszak alatt, az 1949. évhez képest a gyáripar 65 

%-os (nehézipar 81%-os, könnyűipar 54 %) és a mezőgazdaság 32 %-os 

termelésnövekedésével számolt, és 28 millió forintot irányzott elő beruházásokra. A 

tervjavaslat készítői ekkor 45 %-os életszínvonal növekedést terveztek. A bizottság 

tagjai mindkét ülésen az erőteljesebb iparosítási politika mellett foglaltak állást. 

Elsősorban a vas- és acélgyártás, valamint az építőanyag-ipar erőteljes fejlesztését 

hangsúlyozták, ezzel párhuzamosan indítványozták a könnyűipar 

termelésnövekedésének csökkentését. 

A bizottságban végül egyetértés alakult ki a felhalmozási alap növelésének 

kérdésében, és ennek érdekében javasolták az életszínvonal növekedési előirányzatának 

30–35%-ra történő leszállítását. Ahogy erre Baráth Magdolna disszertációjában is 

rámutatott, az életszínvonal-emelkedés visszatartásával, a belső erőforrások maximális 

mozgósításával a bizottság teljes egészében a harmincas évek szovjet gyakorlatát 

                                                 
291 A Kominform tanácskozását 1948. június 18–23. között tartották Bukarestben. Több más mellett a 
határozat elítélte a Jugoszláv Kommunista Pártot külön utas politikája miatt. A Kominform tanácskozásait 
ismerteti: IZSÁK LAJOS: A Kominform magyarországi értekezlete. In: Háborúk, békék, terroristák. Székely Gábor 
70 éves. Főszerk.: MAJOROS ISTVÁN. ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, 
2012. 299–308. 
292 PETŐ–SZAKÁCS, i. m. 1985. 151. 
293 MNL OL, M-KS 276. f. 53. cs. 9. ő. e. 1948. szeptember 10. 
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követte.294 Mi sem bizonyítja ezt jobban magának Rákosi Mátyásnak, a lakosság 

fokozott áldozatvállalásával kapcsolatos 1948. november 27-i nyilatkozata, amelyben 

úgy fogalmazott: […] „újra neki kell gyürkőzni. Újra fel kell szítani a város és a falu 

dolgozóiban azt az önfeláldozó, spártai szellemet, amely 1945 tavaszán az újjáépítés 

terén csodákat művelt, az országot kirántotta a szakadékból, és amely az infláció 

szörnyű hónapjaiban tartotta a lelket.”295 Rákosi nyilatkozata, melyet tapasztalataira is 

alapozott, előrevetítette, hogy az új rendszer számít a munkások önfeláldozó 

hozzáállására. Természetesen az Államgazdasági Bizottság ülésének vitáján elhangzott 

szempontokat a Politikai Bizottság is megfontolta. A Politikai Bizottság 1949. január 

20-i határozatát követően az Országos Tervhivatal átdolgozta az első ötéves terv 

keretszámait. 

Az MDP Politikai Bizottsága így az ötéves terv alapszámaival 1949. február 17-i 

ülésén ismerkedett meg. A plénumon úgy határoztak, hogy egy négytagú – Gerő 

Ernőből, Vajda Imréből, Kossa Istvánból és Vas Zoltánból álló – bizottságot küldenek 

ki a terv átdolgozására. Az Országos Tervhivatal által ekkor beterjesztett és elfogadott 

ötéves gazdasági program már a tervbizottság ülésén elhangzott elvárásoknak 

megfelelően tartalmazta a felhalmozás és a lakosság fogyasztásának arányát. A 

dokumentum az ipar fejlődésének számaival úgy kalkulált, hogy 1954-re a gyáripari 

termelés indexe 185% lesz, a vas-, fém- és gépgyártás 220%, a vaskohászati termelés 

198,4%, a villamosenergia-termelés 180%, a vegyészeti ipar 230%. A dokumentum 

másik érdekessége a terv realitásra vonatkozó megjegyzése: „A vas-, fém- és gépgyártás 

termelésének ilyen arányú emelkedését a G. B.296 részletesen megvizsgálta és reálisnak 

találta, annak kihangsúlyozása mellett, hogy a program kulcskérdése az 

ócskavasszükséglet biztosítása.”[…]297 Az értekezés témája, azon belül is az autó- és 

traktorgyártás termelésére vonatkozóan is fontos becslést találhatunk az országos 

tervhivatali előterjesztésben. Ezek szerint az autó- és traktorgyártás termelési értéke 

1949-ben 220 millió forintot, 1954-ben azonban már 610 millió forintot tenne ki. Az 

ipari termelés előirányzatát és a gazdasági szerkezet megváltoztatására irányuló 

elgondolásokat a következő táblázat mutatja. 

 

                                                 
294 BARÁTH, i. m. 2001. 231. 
295 MNL OL, M-KS 276. f. 52. cs. 4. ő. e. 1948. november 27. 
296 Az Államgazdasági Bizottság. 
297 MNL OL, M-KS 276. f. 53. cs. 21. ő. e. Az ötéves terv keretszámai, 1949. február 17.  
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 1949 1950 1951 1952 1953 1954 

Vas-, fém- és gépgyártás 4.948 5.650 6.500 7.700 8.950 10.886 

Villamosenergia-termelés 774 910 980 1.150 1.250 1.393 

Építőanyagipar – üvegipar 470 534 580 643 715 799 

Faipar 387 429 472 520 570 619 

Papíros- és 

sokszorosítóipar298  

409 444 488 533 577 613 

Bőripar 397 450 510 575 635 707 

Textilipar 2.814 3.045 3.321 3.616 3.954 4.390 

Ruházati ipar 732 810 880 970 1.050 1.193 

Vegyipar 2.135 2.500 3.021 3.595 4.377 4.910 

Mezőgazdasági ipar 3.861 4.200 4.560 4.903299 5.300 5.792 

Gyáripar összesen 16.927 18.972 21.312 24.002 27.378 31.305300 

 

Az ipari termelés előirányzata millió forintban, 1947. januári árakon 

Forrás: MNL OL, M-KS 276. f. 53. cs. 21. ő. e. 

 

Mindeközben az MDP Államgazdasági Bizottságában is folyt munka a terv 

előirányzataival kapcsolatosan, ahol kritikusan és erélyesen fogalmaztak az OT és az 

Iparügyi Minisztérium számításait illetően. Az Államgazdasági Bizottság azt állapította 

meg, hogy a két szerv az ipar ötéves tervjavaslata során nem működött kellőképpen 

együtt, azaz „Ilyen súlyos hibának a jövőben többé nem szabad előfordulni, különösen 

olyan szervek esetében, ahol a vezetés a kommunisták kezében van.”301 Az 

Államgazdasági Bizottság kívánatosnak tartotta volna, hogy az ipari tervjavaslat 

beruházásainak ütemezését oly módon változtassák meg, hogy az öt év alatt a megfelelő 

felfutás biztosítható legyen. Mindez a kalkuláció szerint maga után fogja vonni a vas, 

fém- és gépipar már említett több mint 200%-ra tervezett termelésemelkedési 

előirányzatának, valamint egyéb iparágak eredeti termelési előirányzatának 

megváltoztatását is. A beruházások ütemezésében a változtatást úgy képzelték el 

végrehajtani, hogy az lehetőleg a kohászat fejlesztését ne érintse, mert abból indultak ki, 
                                                 
298 A beruházás megnevezése mögött a nyomda- és papíripar értendő. 
299 A táblázatban található adatok újraszámolása után feltételezhető, hogy elírás történt. A 24 milliárdos 
végösszeg abban az esetben kalkulálható, ha a mezőgazdasági iparra szánt beruházások 1952. évi összege 4700 
millió forint. 
300 A fenti adatokat felhasználva az összeg számításaim szerint 31.302 millió forint. 
301 MNL OL, M-KS 276. f. 112. cs. 4. ő. e. Az ipar ötéves tervjavaslata, 1949. március 23. 
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hogy az az alapja az első és egy majdani második ötéves terv végrehajtásának is. A 

beruházások elhalasztását inkább a vas-, fém- és gépipar egyéb szektoraiban (pl. a 

gépgyártásban), a vegyészeti iparban és a könnyűiparban kívánták végrehajtani. 

Végezetül az Államgazdasági Bizottság egy olyan bizottság létrehozását 

kezdeményezte, melynek feladata az volt, hogy az 5 éves terv végleges alapszámait 

kiszámítsa. Ez a bizottság, melynek működéséről nem találtam további forrásokat, 

feltehetően létrejött, és tagjai között lehetett Háy László, Antos István,302 Berei Andor, 

Karczag Imre303 és Mód Aladárné. A bizottságnak tagja volt az a Vajda Imre is, akiről 

már korábban említést tettünk. A bizottság feladata végül az volt, hogy végleges 

javaslattételt dolgozzon ki a beruházások ütemezésére vonatkozóan, amely tartalmazza, 

hogy mely beruházásokat kell eltolni, melyeket pedig megvalósítani. A tervezés szinte 

már átláthatatlan fejetlenségét mutatja, hogy az Államgazdasági Bizottság úgy 

határozott, hogy a kijelölt bizottság munkájának megkönnyítésére a Tervhivatal és az 

Iparügyi Minisztérium küldötteiből álló 3–4 tagú előkészítő bizottságot hoz létre.304 

A Politikai Bizottság az átdolgozott tervjavaslatot 1949. április 1-jén tárgyalta, majd 

a Központi Vezetőség 1949. április 2-án elfogadta a népgazdaság ötéves tervének 

irányelveit.305 A KV ülésén Vajda Imre ismertette az ötéves terv célkitűzéseit, és 

számos felszólaló elmondta, kiegészítette az előadók véleményét. Fontos 

hangsúlyoznom, hogy az ülésen résztvevők kivétel nélkül a terv realitását emelték ki. 

Drahos Lajos306 például egyenesen azt mondta, hogy a hároméves terv végrehajtása 

jelenti a terv realitását, de hozzászólásában óvatosan hozzátette: „Bizonyos láz fog el, 

annyi minden van összesűrítve benne.”307 

Kossa István az ülésen az ötéves terv nagyarányú ipari beruházásait és a 

nyersanyagigényes üzemek létesítését azzal támasztotta alá, hogy arra a múltban is meg 

                                                 
302 Antos István (1908–1960), közgazdász, kommunista politikus. 1945-ben a Pénzintézeti Központ 
főrevizora, majd az Országos Gazdasági Tanács főtitkára. Részt vett a forintstabilizációban és a hároméves 
terv kidolgozásában is. 1945 és 1951 között a Pénzügyminisztérium politikai államtitkára, majd ezt követően 
1954-ig pénzügyminiszter-helyettes. Az MDP KV Terv- és Pénzügyi Osztályának vezetőjeként 1954 és 1956 
között dolgozott, majd 1957. májustól haláláig pénzügyminiszter. 
303 Karczag Imre (1905–1992), mérnök, kommunista politikus. 1945 és 1948 között a Közlekedésügyi 
Minisztériumban főosztályvezető. 1948. novembertől iparügyi, majd nehézipari minisztériumi államtitkár. 
1952. augusztustól az Országos Tervhivatal elnökhelyettese. 1953-ban a Központi Ellenőrző Bizottság 
vizsgálatot indított ellene és szigorú megrovásban részesítette. A döntés indoka az volt, hogy a két 
világháború között szövőüzem tulajdonosa volt. Forrás: M-KS 932. f. Központi Ellenőrző Bizottság iratai 
1946–1989. 630/1952. 1953. március 11. 
304 MNL OL, M-KS 276. f. 112. cs. 4. ő. e. Az ipar ötéves tervjavaslata, 1949. március 23. 
305 A határozatot közli: A Magyar Dolgozók Pártja határozatai 1948–1956. Főszerk.: IZSÁK LAJOS. Napvilág 
Kiadó, Budapest, 1998. 55–65. 
306 Drahos Lajos (1895–1983), kommunista politikus. 1948. június és 1954. május között az MDP KV rendes 
tagja. 1949. augusztusban az Országgyűlés elnökévé választották. 1954 és 1955 között varsói nagykövet. 
307 MNL OL, M-KS 276. f. 54. cs. 6. ő. e. Drahos Lajos felszólalása az MDP KV 1949. április 2-i ülésén. 
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volt minden lehetőség, de a Horthy-korszakban az egykori tőkések nem éltek vele. 

Példának okáért a kohókoksz gyártásával kapcsolatban úgy fogalmazott: „Ezzel a 

kérdéssel a régi tőkés rendszer évtizedeken keresztül nem akart, vagy nem tudott 

megbirkózni, mert nem látott benne elegendő nyerészkedési lehetőséget, vagy pedig az 

erősebb külföldi tőkések eltanácsolták ettől a termelési ágtól. A népi demokrácia a 

hazai kohókoksz előállításának kérdését megoldotta és ezért most módunkban van az 

ötéves terv keretében kohókoksz gyártására berendezkedni és ezzel együtt az egész ipari 

termelésünk alapját képező vaskohászat termelését lényegesen kiszélesíteni.”308 

Érdemes megfigyelni Kossa István referátumának részletében azt a folytatólagosan 

visszatérő elképzelést, miszerint az akadályok pusztán akarati tényezővel leküzdhetők, a 

körülmények és az adottságok pedig másodlagos súllyal bírnak. Az pedig külön 

érdekesség, hogy az 1949. április 2-i ülésen Kossa István Magyarország kohókoksz-

gyártását megoldottnak nyilvánította, miközben ez korántsem volt így. Az elsődleges 

elképzelés tehát az volt, hogy az ország rendelkezésére álló ipari nyersanyagbázis 

maximális kihasználásával Magyarország agrár-ipari országból ipari-agrár országgá 

váljon.309 E momentum hangsúlyozása az első ötéves tervtörvényben is visszatérő 

motívum. 

Fontos kiemelni, hogy az 1949. április 2-án elfogadott terv már azelőtt 

módosításokon ment keresztül, hogy azt az Országgyűlés formálisan törvényerőre 

emelte volna. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a párt gazdaságpolitikával 

foglalkozó testületeinek iratanyagában, kutatásaim során számtalan kézzel javított, 

jegyzetelt dokumentumra figyeltem fel. Ezek a dokumentumok a szó szoros értelmében 

vett munkaanyagnak számítottak, többségük több szakértő kezén is keresztülment 

lenyomatát hagyva egy gyors és kapkodó tervezőgárda munkájának.310 Az 

Államgazdasági Bizottság 1949. május 17-i ülésén már a következő, a dokumentum 

szerint „helyesbített” polgári, tehát nem a hadiipari vonatkozású beruházások összegei 

szerepeltek. 

 

 1950 1951 1952 1953 1954 Összesen 

                                                 
308 MNL OL, M-KS 276. f. 54. cs. 6. ő. e. Kossa István felszólalása az MDP KV 1949. április 2-i ülésén. 
309 U. o. 
310 Germuska tanulmányában rámutat arra, hogy az ötéves terv első változatában kimaradtak a hadsereg és a 
hadiipar fejlesztési költségei. A hibát hamarosan javították, amely azzal járt, hogy az életszínvonal javításának 
előirányzott mértékét csökkentették. GERMUSKA PÁL: A totális mozgósítástól a stratégiai tervezésig. Az 
Országos Tervhivatal Általános Szervezési Főosztályának története, 1948–1971. Hadtörténelmi Közlemények, 
121. évf. 2008/1. sz. 73. 
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Mezőgazdaság 650 850 1.070 1.315 1.380 5.265 

Ipar 2.135 2.520 3.065 3.265 3.625 15.800 

Közlekedés 700 1.050 1.190 1.400 1.550 5.890 

Szociális, 

kulturális, lakás 

565 685 975 1.550 1.800 5.575 

Kereskedelem 80 150 170 250 330 980 

Tartalék 120 245 330 395 400 1.490 

 4.250 5.500 6.800 8.750 9.700 35.000 

 

A beruházások tervezett összegei millió forintban 

Forrás: MNL OL, M-KS 276. f. 112. cs. 12. ő. e. Az ötéves terv keretszámai, 1949. május 17. 

 

Az Államgazdasági Bizottság május 17-i ülésén kifejezetten foglalkoztak a gépimport 

kérdésével. A bizottság szakértői úgy vélekedtek, hogy az ötéves gépimport-terv nem 

indulhat ki az 1949. évi gépimportnak 1950-ben történő megnégyszereződéséből, mert 

az teljesen irreális. Azzal számoltak, hogy az 1950. évi gépimport-keretet 70–75 millió 

dollárban kell megtervezni, és ennek megfelelően kell kialakítani a beruházási terv 

polgári és honvédelmi változatát. A tervteljesítés akarati tényezőkkel történő elősegítése 

a bizottságban is nagy hangsúlyt kapott. A fent közölt 35 milliárd forintos beruházási 

összeget pedig „rugalmasan” kívánták kezelni: „Igyekezni kell arra, hogy a gépimport 

csökkentése következtében 1950-ben előálló beruházási lemaradást a lehetőség szerint 

behozzuk, de nem kell mereven ragaszkodni a 35 milliárdos összberuházási kerethez, 

annál is inkább, mert folyó árakon számítva a beruházási összkeret mindenképpen felül 

fogja múlni a 35 milliárdot.”311 

Az Államgazdasági Osztály előterjesztése nyomán az MDP KV Titkárság 1949. 

július 1-i ülésén foglalkoztak az ötéves népgazdasági terv keretszámainak 

módosításával. Az előterjesztés indoklása szerint a módosítás legfőbb oka az volt, hogy 

a tervbe be kellett építeni a hadsereg fejlesztésének szempontjait, „amelyek az 

előzetesen ismert hadiipari és hadsereg fejlesztési igényekkel szemben jelentős 

növekedést tartalmaztak, elsősorban a terv első két évében.”312 Ezek a keretszámok 

természetesen a polgári jellegű beruházások rovására tartalmaztak módosításokat. Az 

                                                 
311 U. o. 
312 MNL OL, M-KS 276. f. 54. cs. 48. ő. e. Az Államgazdasági Osztály előterjesztése a Titkárságnak az első 
ötéves terv keretszámairól. 1949. június 1. Baráth Magdolna tanulmányában némiképp félreértésre adhat okot, 
hogy a titkársági ülés időpontját feltehetően elírásból, 1948. június 1-jére teszi. Lásd: BARÁTH, i. m. 2000. 316. 
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előterjesztés kiemelte, hogy a hadiipari terv súlypontjai miatt az első két évben komoly 

feszültségek keletkezhetnek: „A hadsereg fejlesztés tervének és az eredetileg elfogadott 

terv keretének megfelelő ipari, közlekedési, stb. felfutás tervének összeegyeztetésénél ez 

a feszültség különösen a gépgyártás és gépbehozatal vonalán ugrott ki.”313 Az 

előterjesztés úgy számolt, hogy a polgári beruházások első éves keretének csökkentése 

kihatással lesz a következő évek fejlődésére.314 

A dokumentum második pontja tartalmazott némi konkrétumot az elképzelésekről. 

Ezek szerint a terv első három évében a gépgyártás termelését úgy kívánták 

megkétszerezni, hogy az öt év alatt a polgári beruházásokra a korábban tervezett 35 

milliárd forint helyett csak 33,5 milliárdot költöttek volna. Úgy fogalmaztak, hogy „A 

szakértők szerint az első 3 évben a gépgyártási termelés közel kétszeresre való emelése 

megvalósítható.”315 A terv ilyen irányú módosítása nyilvánvalóan összefüggésbe 

hozható a nemzetközi életben bekövetkezett változásokkal (mint például a NATO 

megalakulása, a Jugoszláviával történő szakítás), melynek nyomán a pártvezetés is 

érzékelte a hadiipari fejlesztések emelésének igényét. A már rendelkezésre álló 

keretszámok alapján 1949. július 1-ig kellett volna elkészíteni az egyes népgazdasági 

szektorok beruházási és termelési tervét és a párttestületeknek azt 1949. július 1. és 15. 

között kellett volna megtárgyalniuk, azonban különböző okoknál fogva – melyre a 

következőkben utalok – ezek nem készültek el, így az Országgyűlés sem tudta még 

elfogadni.316 

Az MDP Államgazdasági Bizottsága 1949. augusztus 23-i ülésén újfent tárgyalta az 

ötéves terv keretszámainak módosítását. Kifejtették, hogy a bizottság helyesnek tartja az 

ötéves terv korábban tervezett nemzeti jövedelem-irányzatának emelését, tekintettel 

arra, hogy a számítás kiindulási alapja, az 1949. évi nemzeti jövedelem eredetileg 

számított értéke a valóságos érték alatt marad. Úgy vélték, hogy a megemelt nemzeti 

jövedelem-előirányzat lehetővé teszi a beruházási előirányzat növelését is, amelyre 

nézve a bizottság elfogadhatónak tartotta a már felemelt 43,5 milliárd folyó forint 

beruházási összegnek a Tervhivatal által 46,6 milliárd folyó forintra javasolt emelését. 

A dokumentumok mellé csatolt táblázatokból egyértelműen arra következtethetünk, 
                                                 
313 U. o. 
314 A hadiipar újjászervezése Magyarországon, intenzív módon 1948-49-ben indult meg, majd az ötéves terv 
keretében számtalan hadiüzem létesült. 1950 és 1953 között a hadiiparnak dolgozó több mint 30 vállalat 
termelésének értéke ötszörösére emelkedett, haditechnikai termelésük pedig a tizenhatszorosára nőtt. 
GERMUSKA, 2008. i. m. 65. 
315 MNL OL, M-KS 276. f. 54. cs. 48. ő. e. Az Államgazdasági Osztály előterjesztése a Titkárságnak az első 
ötéves terv keretszámairól. 1949. június 1. 
316 BARÁTH, i. m. 2000. 316. 
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hogy a számítások távolról sem voltak reálisak. Ami az 1950. évi beruházási tervet 

illeti, az előterjesztés már óvatosabban fogalmazott, és utalt a feltűnő aránytalanságokra. 

Ezek szerint az 1950-es évnek a Tervhivatal által javasolt terhelését feltétlenül 

enyhíteni kell, azért, mert az 1949. évről az 1950. évre ugrás mind a termelés, mind 

pedig a beruházások vonalán aránytalanul nagynak tűnt. A bizottság ülésén úgy vélték: 

„Nyilvánvaló, hogy a helyreállítás időszakának végével egy idő múlva az egymásután 

következő évek termelés-emelkedésének ismét felfelé ívelő görbét kell adnia.”317 

Az OT látva a gazdasági feszültségeket okozó szűk keresztmetszeteket 1949 nyarán 

– ahogy Germuska Pál fogalmazott munkájában – egy „puhább” javaslatot dolgozott 

ki.318 Az Országos Tervhivatal ezért az MDP Titkárságának 1949. szeptember 28-i 

ülésén kisebb „megrovást” is kapott. Ezek szerint a Tervhivatal által készített javaslat fő 

hiányossága az volt, hogy az nem támaszkodott az anyaggazdasági mérlegekre, 

számításokra, melyek akkor még nem is álltak rendelkezésre. „Mérlegek hiányában a 

terv nem gondoskodhat a nemzetgazdaság egyes ágainak, vagy akár pl. egyes iparágak 

arányos fejlődéséről, nem zárja ki, aránytalanságok, zavarok, szűk keresztmetszetek 

létrejöttét.”319 A Tervhivatal által javasolt átlag 38%-os életszínvonal-emelkedés helyett 

az Államgazdasági Bizottság átlag 32%-os emelkedést tartott helyesnek tekintettel arra, 

hogy az országban egyidejűleg nagyarányú iparosítás és új hadsereg kiépítése zajlik. A 

terv tehát egyszerűen magáévá tette a gazdaságot hadigazdasággá tevő sztálini 

iparosítási felfogást. 

A Titkárság végezetül mindössze a törvény szövegezésére utasította a Tervhivatalt 

azzal, hogy a mérlegek és számítások hiányában – melyre nem állt rendelkezésre 

megfelelő mennyiségű idő – az 1950. évi terv elkészítésével foglalkozzon, és csak ezek 

után a további évek terveinek részletes kidolgozásával. A Titkárság utasítása 

egyértelműen fogalmazott. Ezek szerint a tervtörvény munkájához a Szovjetunió 1946. 

évi törvénye kell, hogy mintául szolgáljon és csak a főbb számokra utaljon, ne térjen ki 

a részletekre. Ezt a Titkárság még azzal toldotta meg, hogy hangsúlyozta: „Korábbi 

határozat értelmében az életszínvonal-emelést olyan formában kell nyilvánosságra 

hozni, hogy az 5 éves terv végére elérendő életszínvonal a háború előtti másfélszerese 

legyen. Ez az időközben elért és a lapokban közölt, 1938-hoz viszonyított 137% 

életszínvonal-emelkedés ma már nem látszik megfelelőnek, mert ebből az következne, 

                                                 
317 MNL OL, M-KS 276. f. 112. cs. 25. ő. e. Az ötéves terv keretszámainak módosítása, 1949. augusztus 23. 
318 GERMUSKA, i. m. 2004. 101. 
319 MNL OL, M-KS 276. f. 54. cs. 64. ő. e. Az ötéves terv keretszámai, 1949. szeptember 28. Következő 
idézet ugyaninnen. 
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hogy az életszínvonal-emelkedés 5 év alatt lényegesen 30% alatt marad.” Mindez 

azonban ideológiai és agitációs szempontokból nem volt tartható a pártvezetés szerint, 

ezért olyan tervtörvényt kellett készíteni, amely „széleskörű agitációs és propaganda 

tevékenység alapját képezheti.” A dokumentum jól láthatóan hűen tükrözi a pártvezetés 

és a „gazdasági szakértők” korabeli hozzáállását is. 

Miután az Államgazdasági Bizottság ellenőrizte a terv alapszámainak 

„helyességét”, az MDP Titkársága 1949. október 26-i ülésén újra megtárgyalta az 

előterjesztést. Az ülésen megállapították, hogy a terv elkészítésénél általában 

figyelembe vették a KV irányelveit. Az Államgazdasági Osztály előterjesztése szerint a 

beruházások összegét 47 milliárdról 51–52 milliárd forintra szükséges felemelni. Ezt a 

bizottság arra alapozta, hogy a rendelkezésre álló, de nem teljes körű számítások mellett 

„még igen sok tartalék van”. Abból az alapelvből indultak tehát ki, hogy a terv csak 

akkor tud „komoly” munka kifejtésére irányulni, ha „a kitűzött cél az elérhetőnek a 

határán van.”320 A javaslat szerint az ipari beruházásokon belül a nehézipari 

beruházások súlya fokozatosan csökkenne. Mindez a számok nyelvén azt jelentené, 

hogy az első évben 92,3%, az utolsó tervévben pedig 72,7% lenne, ellenben a 

könnyűipari beruházások a tervidőszak végére 20%-kal emelkednének. Az 

Államgazdasági Bizottság a Tervhivatal figyelmébe ajánlotta, hogy az ország 

iparosítását úgy kell tervezni, hogy minél jelentősebben csökkenjen a kapitalista 

országoktól való nyersanyagfüggés, mely elsődlegesen a külkereskedelem és az export 

területén mutatkozna meg. Az Államgazdasági Bizottság által átdolgozott tervtörvény a 

Politikai Bizottság elé 1949. november 10-én került, amely azt végül elfogadta.321 

Külön érdekesség, és rendkívül jól mutatja a tervezés során megvalósuló kapkodást, 

hogy az Államgazdasági Bizottság még 1949. november 8-án – tehát két nappal azelőtt, 

hogy a Politikai Bizottság elfogadta volna –, is foglalkozott az ötéves terv kérdéseivel, 

mint például az ipartelepítés tervével. Hozzá kell tennem, hogy a gyorsaság, a tervek és 

számítások folyamatos módosításai miatt törvényszerűen generálódtak aránytalanságok 

a tervben. Az Államgazdasági Bizottság az ülésen megállapította, hogy a telepítési 

javaslat alapelvei általában helyesek voltak, a javaslat részlekérdései azonban a 

Tervhivatal és az illetékes minisztériumok között még tisztázásra várnak. Az 1950. évi 

ipartelepítési tervet a javasolt formában éppen ezért még nem fogadták el. A bizottság 

                                                 
320 MNL OL, M-KS 276. f. 54. cs. 68. ő. e. Az Államgazdasági Osztály előterjesztése a Titkárság részére, 1949. 
október 26 
321 MNL OL, M-KS 276. f. 53. cs. 39. ő. e. 1949. november 10. 
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úgy határozott, hogy a Tervhivatalt sürgősen felkéri, hogy készítsen feljegyzést azokról 

az 1950. évre előirányzott létesítményekről, amelyeknek a tervezését már munkába 

vették, másrészt azokról az 1950. évre előirányzott létesítményekről, amelyeket a 

legsürgősebbeknek tart. Ennek alapján kívántak majd az 1950-es létesítmények első 

csoportjáról dönteni. A bizottságban a vita során számos szempont vetődött fel, 

melyeket a Tervhivatal figyelmébe is ajánlott. 

Ezek a szempontok, melyek tartalmaztak reális megállapításokat is, a következők 

voltak. Egyrészt a telepítési terv elkészítésénél arra kívántak ügyelni, hogy az „erőket ne 

forgácsoljuk szét.” Hangsúlyozták, hogy a javaslat túl sok létesítményt indítana el az 

ötéves terv során, ugyanakkor majdnem valamennyinek az építése hosszú ideig is 

elhúzódna, és több azok közül az ötéves terv alatt be sem fejeződne. Ezzel kapcsolatban 

úgy fogalmaztak: „Arra kell törekedni, hogy inkább kevesebb építkezésbe fogjunk bele, 

de a megkezdett építkezéseket minél hamarabb fejezzük be, továbbá, hogy a sokéves 

építkezések termelést adó lépcsőkben készüljenek el. A szétforgácsolódás veszélye 

területi viszonylatban is fennáll. Az elmaradt területek iparosítását jobban szolgálja, ha 

a nagyon szétszórtan létesítendő üzemek helyett az egy területen lévő üzemeket közelebb 

hozva az illető területen komolyabb ipari súlypontok kialakítására törekszünk. […]  A 

Dunántúl elmaradt területeinek iparosítása mellett arra kell törekedni, hogy elsősorban 

a katonai szempontból fontos üzemeket jobban kelet felé vigyük. Meg kell vizsgálni, 

hogy a telepítési tervben nem túlzott-e a periférikus telepítés, amely nemcsak katonai 

szempontból aggályos, hanem abból a szempontból is, hogy az új ipari telepítések 

kedvező hatása nem minden földrajzi irányban érvényesül.322 Egyenlőtlennek látták a 

beruházások létesítésének évek szerinti megoszlását is. A terv szerint ugyanis 260 

beruházási egységből több mint 110-et 1950-ben kívántak elkezdeni. Mindezek a 

javaslatok és megállapítások természetesen két nap alatt nem épülhettek be még 

formálisan sem a Politikai Bizottság elé kerülő dokumentumokba, azért azt, ahogy a 

fentiekben már ismertettem, elfogadták. 

Az ötéves tervről szóló jogszabály a már említett 1949. évi XXV. (terv)törvény 

volt, mely meghatározta a feladatokat, és egyben kitűzte a távlati célokat is.323 A párt 

által meghatározott dogmatikus-ideologikus irányelvek mentén törvényben rögzítették 

Magyarország iparosításának meggyorsítását, azon belül is elsődlegesen a nehéz- és 

                                                 
322 MNL OL, M-KS 276. f. 112. cs. 35. ő. e. Ötéves telepítési terv, 1949. november 8. 
323 Az 1949. évi XXV. törvény a Magyar Népköztársaság első Ötéves Népgazdasági Tervéről az 1950. január 
1-től az 1954. december 31-ig terjedő időszakra. Közli: Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, Budapest, 
1950. 83–91. 
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gépipar fejlesztését, mert úgy vélték, hogy mindez a könnyűipar fejlesztésének, a 

mezőgazdaság gépesítésének és szocialista átszervezésének, továbbá a közlekedés 

korszerűsítésének egyaránt a feltétele. A feladatok teljesítésére öt év alatt végül 50,9 

milliárd forint beruházását kívánták biztosítani a gazdaságba, ebből az összegből 18,3 

milliárd forintot a nehézipar különféle ágaiba. Az elképzelések kevéssé reális voltát 

mutatja, hogy már ekkor, a második ötéves terv előkészítésével kapcsolatos 

beruházásokra 3,3 milliárd forintot kívántak előirányozni. 

A tervtörvény ezt követően úgy rendelkezett, hogy a nehézgépipar termelésének az 

1954. évre már el kell érnie a 7725 millió forint értéket, amely 1949-hez képest 138% 

emelkedést jelent. Ami a Csepel Autógyárral kapcsolatos elképzeléseket illeti, a 

tervtörvény általánosan úgy fogalmazott, hogy a tehergépkocsik gyártását 3200 darabról 

9000 darabra, a motorkerékpárok gyártását 12000 darabról 23000 darabra kívánják 

emelni. Az 1950 és 1954 közötti tervidőszakban 263 új ipari üzem létesítésével 

számoltak, amelyből 35 vas-, fém- és gépipari üzem. A terv célkitűzései között szerepelt 

az is, hogy az ötéves terv megvalósításának eredményeként az eddig mezőgazdasági 

jellegű vidékek, mint például a Tiszántúl, a Duna-Tisza-köze ipart, gyárakat, üzemeket 

kapjanak. A párt gazdasági vezetése ideológiai alapon úgy vélte, hogy az ötéves terv 

megváltoztatja az egész ország társadalomgazdasági térképét és felszámolja 

Magyarország évszázados ipari elmaradottságát”.324 A fenti elképzelésekből is 

nyilvánvalóan látszik, hogy a szovjet típusú tervek jellegzetes magyar adaptálása volt az 

első ötéves népgazdasági terv. 

 

 

4. 2. A GYÁRALAPÍTÁS ÉS A TERVEK  
 

A következőkben bemutatom a Csepel Autógyár megalakulását és annak közvetlen 

előzményeit. Átfogó képet kívánok adni az 1940-es évek gazdaságpolitikai- és 

gépjárműfejlesztési elképzeléseiről. Továbbá az alapítás körülményei is jól 

rávilágítanak arra a „szédületes” gyorsaságra, amely a gyár létrejöttét, a berendezések 

telepítését és a munkaerő irányítását jellemezte. Az esetek többségében 1949 végén 

maguk a munkások sem tudták, hogy hivatalosan hol dolgoznak. Az alapítás és a 

gyártelepítés körülményeiről gazdag interjú-gyűjteménnyel rendelkezünk, melyből 

többet a dolgozatban is felhasználtam. Az egykori alapítókkal készített interjúk azért is 

                                                 
324 Magyar Közlöny, 253–257. sz. 1949. december 11. 44–48. 
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bírnak jelentős forrásértékkel, mert hűen tükrözik, hogy a sztálini típusú ipartelepítés 

mennyire nem vette figyelembe az embert és hogyan irányított. Magyarországon 

tudvalevőleg a háborút követő pusztítás következtében minimális számban álltak 

rendelkezésre működőképes, a termelés érdekében „hadra fogható" közúti gépjárművek. 

A háború utáni magyar gépjárműállomány a legkülönbözőbb hazai és nyugati 

típusokból tevődött össze, így azok javítása, az alkatrészek beszerzése további 

nehézséget okozott. Ahogy utaltam is rá, a tehergépjármű-gyártásra történő átállás 

politikai döntés következménye volt. Végeredményben 1948 folyamán vált véglegessé 

az az elképzelés, hogy Magyarországon nem a repülőgépgyártást, hanem a 

tehergépjármű-gyártást fogják jelentős léptékben fejleszteni. A döntésnek nyilvánvalóan 

politikai okai voltak. 

A magyar gazdaság, azon belül is az ipar és a mezőgazdaság ezekben az 

esztendőkben jelentős mértékű tehergépjármű-hiánnyal küszködött, amely már az 

újjáépítés során éreztette negatív hatásait. Az ország, a népgazdaság továbbá a hatalom 

részéről fellépő igények végeredményben találkoztak. A kormányzat és a közlekedéssel 

foglalkozó akkori szakemberek jól látták, hogy mindenekelőtt a tehergépkocsi-gyártást 

kell fejleszteni. Országszerte megindult az élet, a mezőgazdaság, az újjáépülő gyárak, 

szolgáltató vállalatok, mint például a Beszkárt,325 a MÁVAUT nagy számban igényelték 

a teherszállító és közlekedési járműveket. 

A magyarországi tehergépjármű-gyártásban 1945 után főként a győri Vagon- és 

Gépgyár,326 valamint a MÁVAG vett részt. A győri gyár teljesítménye ekkor havonta 

kb. 60–70 darabot tett ki.327 1947-ben még azzal számoltak, hogy a tehergépkocsik több 

mint fele MÁVAG, illetve RÁBA-gyártmány lesz. 1948 folyamán a gépjárműgyártás 

szakemberei is még úgy kalkuláltak, hogy az új magyar tehergépjárművet három 

vállalat, a Weiss Manfréd Gyár, a győri Magyar Vagon- és Gépgyár és az 1949 

februárjában megalakult Ikarus Karosszéria- és Járműgyár Nemzeti Vállalat fogja 

gyártani. Azonban a három vállalat kooperációjára épülő gyártás sikeressége már ekkor 

sokakban megkérdőjeleződött. 

Azonban 1948 közepétől merült fel a Nehézipari Minisztériumban, tehát 

miniszteriális (szakmai) szinten és a Magyar Dolgozók Pártjában, tehát „pártvonalon” 

                                                 
325 Budapest Székesfőváros Közlekedési Részvénytársaság (BSZKRT), a köznyelvben: Beszkárt. 
326 A győri járműgyártás történetéről lásd Germuska Pál és Honvári János közelmúltban megjelent 
tanulmányát: GERMUSKA PÁL–HONVÁRI JÁNOS: A közúti járműgyártás története Győrött 1945-től 1990-ig. 
In: Győr fejlődésének mozgatórugói. A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze c. kutatás 
monográfiái 1. Szerk.: HONVÁRI JÁNOS. Universitas–Győr Nonprofit Kft., Győr, 2014. 21–111. 
327 A magyar harc- és gépjárműfejlesztések története. Szerk.: VARGA A. JÓZSEF. H. n. 2006. 341. 
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egy konkrét terv formájában a magyar autó- és traktorgyártás fejlesztésének a kérdése. 

A kérdés „kétirányú” feladatot vetett fel az illetékesek számára. Egyrészt biztosítani 

kellett az akkor már 10–20 éves, elavult színvonalú teherautók, traktorok és motorok új 

konstrukciókkal való felváltását. Másrészt – és itt szó szerint idéznék a minisztériumi 

jelentésből: „Az előrelátható igények úgy honvédelmi, mint közlekedési és 

mezőgazdasági szempontból szükségét mutatták az autó- és traktorgyártás termelésünk 

mennyiségi fejlesztését és racionális megszervezéssel a gyártás önköltségének 

csökkentését.”328 Ami a „politikai vonalat” illeti, az MDP Gazdasági és Pénzügyi 

Bizottsága már 1948 végén foglalkozott az új traktortípusok bevezetésének a 

gondolatával. Mindezt azért tartom fontosnak kiemelni, mert a tehergépjármű és a 

traktorgyártás-fejlesztése az 1940-es évek végétől egészen az 1950-es évek közepéig 

karöltve, szorosan együtt haladt. A mezőgazdaság szocialista átalakításának 

előfeltételeként tekintettek a technikai bázis megteremtésére, és így új típusok 

fejlesztését, vagy licencia megvételét is elképzelhetőnek tartották. Sokat elárul az 

országban uralkodó traktorhiányról az előterjesztés azon része, mely a traktorexportra 

utal. Ezek szerint „Tekintettel arra, hogy fel kell készülnünk mezőgazdaságunk 

szocialista átalakulásának esetleges meggyorsulására, 1949-ben traktort exportálni 

nem szabad.”329 

A hazai döntéshozók előtt két választási lehetőség állt. Az egyik szerint belföldi 

eszközökkel oldják meg az új motorszerkesztést, a másik lehetőség pedig az, hogy 

külföldi licenc megvétele mellett döntenek. A hazai önálló motorszerkesztés 

gondolatától a minisztériumban azért is tekintettek el, mert szerintük ennek 

Magyarországon kisebb tradíciója volt. Továbbá a gépjárműfejlesztésben jelentkező 10–

15 éves lemaradást inkább egy külföldi licenc megvásárlásával és annak hazai 

továbbfejlesztésével tervezték orvosolni. Azonban biztosan állíthatjuk, hogy a 

döntésben az idő sürgetése mellett a honvédelmi igények fokozódó növekedése játszott 

meghatározó szerepet. Ugyanis a Honvédelmi Minisztérium és az illetékes 

Haditechnikai Intézet (HTI) részéről egyre többször jelezték az igényt egy 1.3 és egy 

3.5 tonnás terepjáró gépkocsira.330 

                                                 
328 MNL OL, XIX-F-2-m, 4. d. A magyarországi autógyártás és traktorgyártás fejlesztésének kialakulása, 1949. 
december 5. 
329 MNL OL, M-KS 276. f. 87. cs. 26. ő. e. Új traktortípusok kialakítása, 1948. november 30. A tervek szerint 
Magyarország 800 darab traktort kívánt exportálni akkor, amikor a gépekből jelentős hiány mutatkozott. Az 
1950-es évek elején új traktortípusok fejlesztésére indultak meg a kísérletek. 
330 A Haditechnikai Intézetről bővebben lásd: HAJDÚ FERENC–SÁRHIDAI GYULA: A Magyar Királyi Honvéd 
Haditechnikai Intézettől a HM Technológiai Hivatalig 1920–2005. HM Technológiai Hivatal, H. n. 2005. 199. 
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A politikai döntés fontosságát, valamint a Nyugattól már ekkor érezhető fokozatos 

politikai és gazdasági elhatárolódást mi sem bizonyítja jobban, minthogy 1948-ban és 

1949-ben több alkalommal az ausztriai Steyr–Puch Művekben tett látogatást követően – 

melyen részt vett Bíró Ferenc is,331 az akkor már Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek 

Szerszámgépgyárának igazgatója – az útról készített beszámoló szerzője, a 

következőképpen fogalmazott. Ezek szerint: „A licencszerződést igyekezni kell minél 

előbb megkötni, hogy a rajzok minél előbb birtokunkba kerülve a nyugat esetleges 

elzárkózása ne akadályozza terveinket.”332 A már többször említett politikai döntés 

„első körös” tárgyalására az MDP KV 1949. március 2-i ülésén került sor, ahol a 

„Különfélék” napirend pont alatt tárgyalták „A magyarországi autó- és traktorgyártás 

fejlesztése” című kérdést. A napirendről készült feljegyzést Karczag Imre iparügyi 

államtitkár készítette Farkas Mihály részére. A dokumentum megerősíti a korábban is 

hangoztatott feltevésemet, mely szerint az egységes tehergépjármű típus létrehozását a 

Hadigazdálkodási Bizottság (HB) szorgalmazta folyamatosan.333 

A gyártandó típusok kialakításával kapcsolatban azt is hangsúlyozták, hogy 

egységes koordinációra van szükség. A feljegyzés és ezzel egyidejűleg a Farkas Mihály 

által, majd a Titkárság ülésére készült előterjesztés úgy fogalmazott: „Ezen egységes 

irányításnak elsősorban a honvédelmi célkitűzéseket kell szolgálni, de összehangolandó 

az általános-közlekedés politikai és mezőgazdaságfejlesztési kérdésekkel is.”334 Az 

ülésen javaslat született egy bizottság felállítására, melynek élén Bakonyi Sebestyén 

Endre állt,335 de részt vett benne a HM két képviselője, és természetesen Gerő Ernő is 

                                                 
331 Bíró Ferenc (1904–2006), gépészmérnök, Rákosi Mátyás öccse. 1948-tól a Rákosi Mátyás Vas- és 
Fémművek Szerszámgépgyárának igazgatója, 1950-től kohó- és gépipari miniszterhelyettes. A Budapesti 
Műszaki Egyetem (BME) rendes tanára. 
332 MNL OL, M-KS 276. f. 87. cs. 26. ő. e. A Steyr autógyártól ennek okán jóval könnyebbnek és olcsóbbnak 
ígérkezett a licenc megvétele, amely 1955-ig, mint német vagyon a Szovjetunió tulajdonában állt. 
333 Az előterjesztést a Hadigazdálkodási Bizottság sürgette. A forrásokban a „Hadiipari Bizottság” 
megnevezés szerepel. A Minisztertanács szűk kabinetjeként működő és a honvédelem egyik legfontosabb 
döntéshozó testületének szervezeti változásait Germuska Pál összegezte tanulmányában. GERMUSKA PÁL: A 
Honvédelmi Tanács és a Honvédelmi Bizottság szervezete és működése 1952–1980. In: GECSÉNYI LAJOS–
IZSÁK LAJOS (SZERK.): Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára. ELTE Eötvös 
Kiadó–MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2011. 471–478. A Honvédelmi Tanács 1952. november 
alakult meg, közvetlen elődje egy 1950. október végén hasonló feladatkörrel létrehozott testület, az 
Üzemgazdasági Tanács (ÜT) volt. Az MDP KV 1952. november 27-i határozata rendelkezett arról, hogy 
állami vonalon a HT foglalkozik a katonai és hadiipari vonatkozású kérdésekkel. U. o. 471. Lásd még: 
GERMUSKA PÁL: A hazai hadiipar szervezeti keretei és irányítása, 1945–1980. Hadtörténelmi Közlemények, 125. 
évf. 2012/3. sz. 717–766. 
334 MNL OL, M-KS 276. f. 54. cs. 32. ő. e. Az autó- és traktorgyártás fejlesztésére vonatkozó kérdések, 1949. 
március 2. 
335 Bakonyi Sebestyén Endre (1913–1993), elektromérnök. 1947-től az MDP KV munkatársa, a Nehézipari 
Központ igazgatója. 
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támogatta az előterjesztést. Feladatuk lett a gyártási típusok kialakításának, a licencia és 

más külföldi kooperációk irányítása. 

1949-ben tehát a hidegháború és a keleti-nyugati ellentét egyre növekvő 

feszültségének árnyakéban, valamint nem utolsósorban a szállítójárművek hiánya miatt 

a politikai-gazdasági vezetés a Nehézipari Központon keresztül megvásárolta az 

Ausztria szovjet megszállási zónájában található Steyr gyár dízelmotorjának és a D–380 

típusú tehergépkocsinak a licencét, továbbá teljes gyártásdokumentációját. A Nehézipari 

Központon belül működő Steyr Iroda 2.9 millió forint értékű konvertibilis valutát 

fordított erre a célra, melyből 2.4 millió forintot fizetett a rajzokért és 240 ezer forintot 

az 1949. évi licencdíjért.336 Ezzel párhuzamosan 1949 közepén, Magyarországon már 

zajlott az autógyártás szerszámainak fejlesztése is. Egy 1949. július 20-án készült 

közlekedési minisztériumi feljegyzés foglalta össze a korabeli magyar gépjárműgyártás 

helyzetét, amire egyrészt a minőségi hiányosságok, másrészt a szállítási határidők be 

nem tartása, végül pedig a magas beszerzési árak voltak jellemzők. Az egyes 

jelentésekre és feljegyzésekre kézzel írt vélemények rendkívül jól tükrözik vissza ezen 

időszak iparpolitikáját és útkereséseit. 

Példaként hozható fel Vas Zoltán feljegyzése is, aki az összefoglaló elolvasása után 

az első oldalra a következő indulatos utasítást írta: „Bakonyi Sebestyén Endre 

elv[társ]! Rendet és tervfegyelmet kérek! Így nem mehet tovább. Kérek sürgős jelentést. 

Vas.”337 Az elsődleges cél tehát az volt, hogy a Steyr-motorokat továbbfejlesszék, és 

azokat immáron egy olyan vállalat gyártsa le, amely nemcsak motorokat gyárt, hanem 

kompletten és tömegesen állítja elő a gazdaságnak, továbbá a honvédelem részére 

szükséges tehergépkocsi-mennyiséget. A későbbiekben megfigyelhető, hogy a 

Honvédelmi Minisztérium és az új típusok tervezésére, bevezetésére, a konstrukciók 

ellenőrzésére hivatott Haditechnikai Intézet lényegében folyamatosan nyomon követte a 

Csepel Autógyárban folyó munkát és a hadiipari termelés teljesülését. 

                                                 
336 Germuska Pál és Honvári János munkájukban elképzelhetőnek tartják, hogy a korabeli nemzetközi 
gyakorlatnak megfelelően a Steyr licencért 10 éven keresztül évi 20 ezer dollárt fizetett Magyarország. 
Kiemelik, hogy az is gyakori volt, hogy a licenc alapján gyártott darabszám után is díjat kellett fizetni. 
Minderről nem közölnek részleteket. Vö. GERMUSKA PÁL–HONVÁRI JÁNOS, i. m. 35. Germuska és Honvári 
feltételezése alapos volt, azonban az összeget alábecsülték. A szerző ugyanis egy 1951. júniusban keletkezett 
általános vizsgálati anyagban talált olyan utalást, mely szerint az autógyárnak a Steyr Művekkel kötött 
szerződés értelmében szabadalmi díjként legalább évi 75 ezer dollárt, akkori áron 900 ezer forintot kellett 
fizetnie. 1950. január és 1951. június között erre az időszakra mindössze 674 ezer forintot irányoztak elő, 
azonban ténylegesen 898 ezer forintot fizettek ki. Vö. MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I/1–054/1951. A Csepel 
Autógyár általános vizsgálata, 1951. 
337 MNL OL, XIX-F-2-m, 4. d. Feljegyzés Vas Zoltán részére. A hazai gépkocsigyártásban mutatkozó 
nehézségek, 1949. július 20. 
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A licenc megvásárlása jelentős horderejű döntésnek bizonyult, egyrészt azért, mert 

annak továbbfejlesztett változata, a Csepel D–350-es típus alkotta a későbbi évek során 

az újabb Csepel típusok alapjait. Másrészt azért, mert a megvásárolt licencia az 1940-es 

évek európai élvonalába tartozott a gépgyártási technológia területén. A Csepel 

Autógyár és a Weiss Manfréd Gyár szakemberei az Steyr–Puch Művekben 

tanulmányozták a gyártást. A műszaki előírások átvétele és annak Csepel Autógyári 

adaptációja komoly feladat elé állította a konstruktőröket. A kísérletek rendkívül 

intenzívek voltak éppen annak érdekében, hogy a gépkocsikat majdan a legkülönbözőbb 

viszonyok között tudják alkalmazni, illetve azért, hogy az új kifejlesztett típust minél 

előbb szériában gyárthassák.338 Germuska Pál és Honvári János egyik legújabb 

tanulmányukban elismerik a Steyr-motor erényeit, azonban azt feltételezik, hogy az a 

megvételnél már több évtizedes konstrukció lehetett. A világ járműgyártása erre az 

időpontra a nagyobb, gyorsabb, erősebb, komfortosabb autóbuszok és tehergépjárművek 

kialakítása felé haladt, szerintük viszont a motor teljesítményénél fogva erre nem volt 

alkalmas.339  

A gyártás helyszínéül a Dunai Repülőgépgyár Rt. volt telephelyét, 

Szigetszentmiklós–Gyártelepet340 jelölték ki, ahol 1949 novemberében létrehozták a 

gépjármű- és teherautó-gyártás új magyar központját, a Csepel Autógyár Nemzeti 

Vállalatot. A szakembergárda nagy része a Weiss Manfréd Acél- és Fémművektől 

érkezett az autógyárba. A kutatásaim során feltárt és a rendelkezésre álló 

dokumentumok arról tanúskodnak, hogy a kezdeti időszakban a motorfejlesztések és a 

kísérletek sem zajlottak mindig zökkenőmentesen. Kezdetben a motorfejlesztésre, majd 

pedig a Csepel Autógyár fejlesztésére az időhiány és a gyorsaság volt jellemző. 

Mindennek következményeit a gyár már az alapításkor, majd az 1950-es évek 

termelésében is megsínylette. 

A Csepel Autógyár alapításának pontos időpontjára vonatkozóan számos információ 

áll rendelkezésünkre. Az egyik szerint a vállalat alapító okiratát 1949. november 18-án 

                                                 
338 A tehergépkocsi kísérleti változatát a levéltári dokumentumokban ezért még NIK-350-es típusnévvel 
találjuk, mellyel utaltak a Nehézipari Központra. A kísérletekről lásd: KISS ANDRÁS: Egy szocialista nagyüzem, 
a Csepel Autógyár első lépései. Archivnet, 13. évf. 2013. 6. sz. 
http://www.archivnet.hu/gazdasag/egy_szocialista_nagyuzem_a_csepel_autogyar_elso_lepesei.html Utolsó 
letöltés: 2015. március 9. 
339 GERMUSKA–HONVÁRI, i. m. 2014. 36. 
340 A terület közigazgatásilag Szigetszentmiklóshoz tartozott. A község lakosainak száma egy 1949. január 1-i 
felmérés szerint 1688 fő volt. Formáját több, zárt településből álló csoportként, jellegét pedig mezőgazdasági 
településként írták le. Magyarország helységnévtára. KSH, Budapest, 1951. 342–343. 



106 

írták alá, és a későbbiekben is ezt ünnepelték a gyáralapítás időpontjaként.341 Azonban 

az alapításról szóló Népgazdasági Tanács határozata 1949. november 3-án került 

kihirdetésre a Népgazdasági Tanács Határozatainak Tárában. A határozat kimondta, 

hogy a vállalat a Weiss Manfréd Acél- és Fémművek NV motorgyári részlegének, az 

Ikarus Karosszéria- és Járműgyár NV gépjármű- és motorrészlegének, valamint a Dunai 

Repülőgépgyár Rt. telepének és ingatlanának összevonásából alakult meg.342 A Csepel 

Autógyár Nemzeti Vállalat hivatalos megalapításával foglalkozó népgazdasági tanácsi 

ülést már egy héttel korábban, 1949. október 26-án tartották.343 A nemzeti vállalat fő 

feladatául a magyar gépjárműgyártás ötéves terv keretében történő fejlesztését 

szabták.344 

A vállalat alapítására vonatkozóan a határozat kiemelte, hogy a felügyelet 

tekintetében a nehézipari miniszter az illetékes. Mindezt azért fontos tudnunk, ugyanis 

1953-ig a Csepel Autógyár minisztériumi felügyelet szempontjából a Nehézipari 

Minisztériumhoz, a Kohó- és Gépipari Minisztériumhoz, illetve az Általános Gépipari 

Minisztériumhoz (ÁGM) is tartozott. A létrejött új nemzeti vállalat átvette a 100%-ig 

állami tulajdonban lévő Dunai Repülőgépgyár Rt. telepét, ingatlanait és beruházott 

vagyonát. Ezen kívül átadták a Dunai Repülőgépgyár értékcsökkent üzemi 

berendezéseit is. A Csepel Autógyár a Dunai Repülőgépgyár megszűnése folytán 

vagyonátadás címén hozzávetőlegesen kb. 22.872.000 forinthoz jutott.345 Ezzel 

egyidejűleg a nehézipari miniszter előterjesztésére döntöttek a Dunai Repülőgépgyár Rt. 

felszámolásáról. Az indoklásban mindössze úgy fogalmaztak, hogy a jogutódlást nem 

tartották kívánatosnak.346 

Érdekes az a körülmény, miszerint a Csepel Autógyár első üzemi értekezletét már a 

hivatalos alapítást megelőzően, vagy a döntés meghozatalával párhuzamosan 

                                                 
341 RACSKÓ, i. m. 1979. 5. Az alapító okirat megtalálható: MNL OL, XIX-L-4-l, A–578. 70350/1950. 
342 A Népgazdasági Tanács 322/16/1949. NT. sz. határozata. Népgazdasági Tanács Határozatainak Tára, 16. sz. 
1949. november 3. 141. 
343 A levéltári dokumentumokban, köztük az Állami Ellenőrző Központ irataiban is az 1949. októberi időpont 
szerepel. MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I/1–054/1950. 1950. július 14. 
344 MNL OL, XIX-A-19-b, 25. d. 1949. október 26. 
345 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I–400. A Dunai Repülőgépgyár 1949. december 31-i mérlege és 
eredménykimutatatása. 
346 A felszámolást a 4247/1949. M. T. sz. rendelet alapján hajtották végre. Magyar Közlöny MTMRT, 197. sz. 
1949. szeptember 22. 1605–1610. Fontos megemlítenünk, hogy egyes állambiztonsági források szerint a 
Dunai Repülőgépgyár vagyonának a Csepel Autógyár részére történő átadása előtt a gyárat valósággal 
kifosztották annak vezetői és a környékbeli lakosok: „Kiárusították a magyar állam tulajdonát képező hatalmas 
értékeket gátlás nélkül és jóval áron alul, mert minden esetben sok kézen ment át az eladott anyag és mind keresett rajta, ki 
többet, ki kevesebbet. A szétrabolt üzem […] kirablásában nagy része volt a környékbeli lakosságnak. Évekig jártak 
fosztogatni és igen sokan valósággal specializálták magukat a Dunai kifosztására.” Forrás: ÁBTL, 3. 1. 9. V–
113.448/1951. Vizsgálati dosszié. a Dunai Repülőgépgyár általános helyzetjelentése, 1949. május 17. 
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megtartották 1949. november 2-án. Ennek helyszínéül a Dunai Repülőgépgyár 

kultúrtermét jelölték ki, és az ülésen már Bíró Ferencné elnökölt, mint az autógyár 

vezérigazgatója. Szinte biztosan lehet állítani, hogy Bíróné – már csak kapcsolatai miatt 

is – az elsők között volt, akiket 1949 közepén értesítettek a Csepel Autógyár 

megalakításáról. Felszólalása is mutatja, hogy már ekkor kész tény volt a Csepel 

Autógyár létrehozása: „A Magyar Népköztársaság Kormánya nagy feladatot tűzött ki 

kollektívánk előtt. Mi vagyunk a gyár megalapítói, akik a gyárban születésénél fogva 

dolgozunk.”347 A jegyzőkönyv tanúsága szerint már másnap, azaz november 3-án 

megindult a termelés a romos üzemépületekben. Bíró Ferencné visszaemlékezésében ezt 

alátámasztja, mely szerint november 3-ára az autógyár már megkezdte működését „meg 

sem várva a dokumentumoknak a bürokrácia útvesztőin való átjutását, összeállították a 

vezérkart: igazgató, főmérnök, építésvezető.” 348 

Több visszaemlékezés egybehangzó tanúsága szerint a Dunai Repülőgépgyár 

szétbombázott területére már 1949 nyarától megérkeztek az első munkások, akik 

természetesen még irányított termelési munkát nem végeztek, de abban a tudatban 

voltak, hogy egy új vállalat alapjait készítik elő. Ezt támasztja alá Helmer Elemér 

gyáralapító visszaemlékezése is, akit sokakkal egyetemben Csepelről helyeztek ki 

Szigetszentmiklós–Gyártelepre: „1949 szeptemberében helyeztek át a csepeli Rákosi 

Művekből a Csepel Autógyárba. Nemcsak engem helyeztek át, azt nem tudom 

megmondani, hogy hányat, de sokat. Ekkor már létezett a Csepel Autógyár, de még nem 

hivatalosan. Én még decemberben is a Rákosi Művektől kaptam a fizetésem. A 

novemberi gyáralapításra nem emlékszem, mert az csak valami adminisztratív dolog 

lehetett. Semmiféle ünnepség nem volt.”349 

Azonban voltak olyan áthelyezett munkások is, akik nem rendelkeztek 

információval arra vonatkozóan, hogy pontosan milyen nevű vállalatnál dolgoznak: 

„Amikor idejöttem, 1949 áprilisában még nem tudtuk, hogy itt autókat fogunk gyártani. 

Azt hittük, folytatjuk a repülőgépgyártást, új gépet is készíthetünk még abban az 

esztendőben.” 350 Vámos András, aki a gyár Átadó Üzemének gyáregység-vezetője volt, 

                                                 
347 PIL, 47. f. 28. ő. e. 1949. november 2. 
348 BÍRÓ EUGÉNIA: Az alkotás merészsége. Budapest, 2003. 6. Bíró Ferencnét Zsofinyecz Mihály 1949. 
november 9-i levelében értesítette ideiglenes vállalatvezetői megbízásáról. A Minisztertanács egy hónappal 
később, 1949. december 3-án hozott határozatával nevezte ki a vállalat vezérigazgatójává. Erről a nehézipari 
miniszter 1949. december 15-én kelt levelében tájékoztatta Bíró Ferencnét. Forrás: MNL OL, XIX-L-4-l, A–
578. 70350/1950. 
349 Interjú Helmer Elemér gyáralapítóval. Szigetszentmiklós, 2011. Készítette: Jószai Attila. 
350 Fényszóró. Az MDP Csepel Autógyári Pártbizottság üzemi lapja, 1974. október 2. Turjánszki Mihály 
gyáralapító visszaemlékezése. 
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később főosztályvezetője egyenesen kijelentette, miszerint „Nem akartam a Csepel 

Autógyárba jönni, a jövőmet a csepeli nagy gyárban képzeltem el.”351 

 Rendek András 1950. februári beszámolójában kifejtette, hogy személyzeti munkát 

már 1949. október 1. óta folytatott a gyárban, tehát jóval a gyár megalakulása előtt. A 

dolgozók nagy részét – ahogy erre már utaltam – ezt követően a Rákosi Mátyás Vas- és 

Fémművektől vették át, továbbá több dolgozót a volt Dunai Repülőgépgyárból.  

Számtalan munkás volt, akiket az Országos Munkaügyi Hivatal helyezett a Csepel 

Autógyárba. Rendek András a Csepel Autógyár Pártbizottsági ülésén arról is említést 

tett, hogy minden kritika, azaz válogatás nélkül vette fel azokat, akiket Csepelről 

áthelyeztek, „a WM azonban a nem egészen jó munkaerőket adta át.” – zárta értékelését 

az ülésen.352  Ami a dolgozók átirányítását illeti, a kettősség figyelhető meg. Egyrészt az 

autógyárban megjelentek a képzett szakmunkások, akik a motorgyártáshoz is értettek. 

Másrészt tömegesen érkeztek az autógyárba sokszor képzetlen, a szakmát nem ismerő 

munkások is. Krinyán József egykori gyáralapító a vele készült interjúban így 

emlékezett vissza az áthelyezésével kapcsolatos körülményekre: „1939-ben már, mint 

esztergályos segéd a WM-ben dolgoztam, az Elektromotornál. Később én is a 

Kistömegbe353 kerültem. Sok ismerősöm volt itt Szigethalomról,354 mindig csaltak, hogy 

menjek az Autógyárba, de végül áthelyezéssel kerültem át. Éppen skarlátos voltam, 

otthon feküdtem betegen, aztán amikor felgyógyultam, mentem be dolgozni, de mondták, 

hogy én már nem itt dolgozom, hanem a Csepel Autógyárba, menjek oda.”355 Esete 

tipikus példája a Rákosi-korszak munkaerő-politikájának. 

Természetesen léteztek eltérő esetek is, amikor valakit nem akarata ellenére 

helyeztek át a Csepel Autógyárba. Az áthelyezések és a munkavállalás történetét más 

perspektívából mutatja a Domján Imrénével készített interjúm, aki a Dunai 

Repülőgépgyárban, és a Csepel Autógyárban is dolgozott adminisztratív munkakörben. 

Elmondása szerint szülei munkát kerestek, és ezért telepedett le a család Csepelen még 

az 1920-as évek első felében. Az édesapja rendőrként tudott elhelyezkedni Csepelen, 

                                                 
351 Fényszóró, 1979. február 28. 
352 MNL PML, XXXV-18. 1. d. 1. ő. e. Rendek András hozzászólása az MDP Csepel Autógyári Pártbizottság 
1950. február 14-i ülésén. 
353 A köznyelvben így nevezték a Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek „Kistömegáru” gyáregységét. Az 
üzemben ekkor elsősorban kerékpár-alkatrészeket gyártottak. A gyáregységhez tartozó épületekben gyűjtötték 
össze az autógyárnak szánt gépi felszereléseket. 
354 Szigethalom, korábbi nevén Szilágyi-telep 1950. március 1-jén kapott községi rangot. Az 1949. január 1-i 
népszámlálás szerint lakóinak száma 203 fő volt mindössze 56 lakóházban. Az adatfelvételkor a terület ún. 
marlyntelepi része alkotott zárt, összefüggő egységet. Magyarország helységnévtára. KSH, Budapest, 1951. 
342–343. 
355 Interjú Krinyán Józseffel. Szigetszentmiklós, 2011. Készítette: Jószai Attila. 
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édesanyja pedig háztartásbeli volt. A beszélgetés alapján úgy tűnt, hogy Domján Imréné 

családja a Csepelre történő bevándorlásukat társadalmi felemelkedésként élte meg.356 

Kérdésemre, hogy ha Csepelen lakott, miért nem a Weiss Manfréd Vas- és Fémművek 

Rt.-ben dolgozott, azt válaszolta, hogy a „jó fizetés” vonzotta, valamint azt, hogy 

édesapjának jó összeköttetései voltak a repülőgépgyárral. Az ő személyes döntésében 

tehát a kapcsolati tőke és az anyagi biztonság dominált. Domján Imréné 1949 

novemberében a gyár alapításával egy időben automatikusan került a Csepel 

Autógyárba – az interjúszituációban hangsúlyozta is, hogy alapító tag volt. Ezt az 

időszakot úgy ábrázolta, hogy nem protekcióval került a gyárba, hanem mert 

munkájával meg voltak elégedve. Hangsúlyozta azt is, hogy titkárnőként a 

Végszereldében több magas beosztású személlyel napi kapcsolatban állt, személyesen 

ismerte Bíró Ferencné vezérigazgató nőt.357 

Másik interjúalanyom, Sz. Antal is hasonlóan „szerencsésnek” mondható helyzetben 

találta magát akkor, amikor az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár mátyásföldi gyárában 

eltöltött rövid idő után a lehetőséget megragadva, a Csepel Autógyárban vállalt munkát. 

Döntésében – jóllehet nem hangsúlyozta ki – fontos lehetett a Csepel Autógyár 

közelsége. 1950-ben, amikor az utógyárba került Csepel még nem rendelkezett HÉV-

összeköttetéssel, így a Mátyásföldre történő kiutazás minden bizonnyal terhet jelentett 

számára. Kérdésemre, hogy tudott-e akkor válogatni a munkalehetőségek közül, 

valamint ki segített számára, a következőket válaszolta: „Úgy voltam vele, hogy oda 

megyek, ahol elfogadnak, ahol van lehetőség. A Csepel Autógyár ilyen volt.”358 Az 

autógyárban történő munkavállaláshoz mindemellett segítségére volt Jerome Károly, aki 

ekkor a Járműfejlesztési Intézetnél dolgozott és később a Steyr gyár kelet-európai 

igazgatója lett. 

Mindezzel párhuzamosan, 1949 októberében érkeztek meg a szerkesztő és tervező 

csoport szakemberei az autógyári telepre. A szakmunkások és a műszaki értelmiség 

jelentős hányadát a csepeli dolgozók alkották. A csarnokok helyreállítása, a 

romeltakarítás, a munkaerő toborzása jóval az alapítást megelőzően elindult. A nagyobb 

szabású romeltakarítás 1949 szeptemberében kezdődött meg, gépek hiányában kézi 

erővel, talicskával. A Csepel Autógyár üzemi lapja, a Fényszóró 1954. novemberi 

jubileumi száma a következőket közölte az alapítás akkor még korántsem távoli 

                                                 
356 Mindez egybevág a szociológiai irodalom ide vonatkozó téziseivel is. Lásd bővebben: RÓBERT PÉTER: 
Mobilitási és reprodukciós folyamatok a magyar társadalomban. Valóság, 1987/10. sz. 38.  
357 Interjú Domján Imrénével. Budapest, 2006. Készítette: Kiss András. 
358 Interjú Sz. Antallal. Budapest, 2015. Készítette: Kiss András. 
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időszakáról: „1949 júniusában felderítők érkeztek ide: nézelődtek, vizsgálódtak, el 

kellett dönteniük, alkalmas-e a szigethalmi, egykori repülőgépgyár szétdúlt telephelye 

autógyártásra. S a döntés nem váratott sokáig magára! Itt kell felépíteni az ország első 

autógyárát!”359 

A vállalat megszervezésével egyidejűleg indultak meg az épületek helyreállítására 

vonatkozó tervezési folyamatok. A volt Dunai Repülőgépgyár egykori épületeinek a 

felújítása, de a még fontosabb feladat, a termelés elindítása az Állami Ellenőrző 

Központ részéről 1950 közepén rendkívüli vizsgálatot eredményezett.360 Eszerint a 

szerveződő gyárban 1949. október-november folyamán az egyes gyáregységek 

valamilyen oknál fogva minél nagyobb területet kívántak maguknak „lefoglalni”. A 

vizsgálati jelentés ezt a korabeli nyelvezetben úgy fogalmazta meg, hogy „A szervezés 

alatt lévő vállalatnál először is meg kellett küzdeni az egyes üzemrészek sovinizmusával 

a túlzott területi igények bejelentése terén.”361 Ebből következően az építkezés 

lebonyolításában bizonytalanság volt jellemző és tervváltoztatásokra, valamint 

épületbontásokra is szükség volt. A korai hónapok átgondolatlanságára volt jellemző, 

hogy egyes átalakítással kapcsolatos szerződéseket úgy kötöttek meg, hogy még a 

tervek sem álltak készen. „Tervek nélkül határidőt csak fenntartással lehet tervezni a 

számtalan bizonytalansági tényező miatt”  – állapította meg ugyanez a jelentés. Jellemző 

volt a sietségre és a kapkodásra, hogy a tervezés ezekben a hónapokban a kivitelezéssel 

együtt haladt, ami további hibákra, az állami ellenőrző hatóságnak pedig ellenőrzésre 

adhatott okot. Mindezt sok esetben tetézte a tervmódosítások felesleges többletmunkája 

is, amely miatt több ezer köbméter földmunkát kellett utólag elvégezni.362 

Az építési naplókba a tervkéséseket, a tervváltoztatásokat és az utólagos 

rendeléseket mind rögzítették. A kivitelezési munkát gátolta továbbá az anyaghiány is. 

Az építkezés során például jelentős hiány mutatkozott gömbvasból is, amit úgy sikerült 

csak pótolni, hogy a csepeli hengermű külön az építkezés részére hengerelt nagyobb 

tételnyi gömbvasat. Mindezt még az is tetézte, hogy tervek hiányában az építkezéshez 

gyártott csövek mérete és mennyisége csak hozzávetőlegesen volt ismert. A 
                                                 
359 Fényszóró, 1954. november 10. Az autógyári üzemi lapjáról lásd: A KISS ANDRÁS: Egy mára elfeledett üzemi 
lap, a Fényszóró. Archivnet 9. 2009/4. sz. 
http://www.archivnet.hu/hetkoznapok/egy_mara_elfeledett_uzemi_lap_a_fenyszoro.html 
360 Az állami ellenőrzés rendszerével és a különböző vizsgálatokkal a disszertáció 4. 7. számú fejezete külön 
foglalkozik. Bizonyos kérdések elemzésekor, mint például a gyáralapítás, a nyersanyaghiány, a munkaerő-
gazdálkodás, stb. az ÁEK jelentéseit is felhasználtam. Következő idézetek ugyaninnen.   
361 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I/1–054/1950. Jelentés a Csepel Autógyár Nemzeti Vállalat építkezésénél 
megtartott rendkívüli vizsgálatról, 1950. július 14. 
362 Az építkezéssel kapcsolatos tervezésre a Nehézipari Épülettervező Iroda Nemzeti Vállalat, a kivitelezésre 
pedig a Vasbeton Gyárépítési Nemzeti Vállalat kapott megbízást. 
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tervgazdaság rendszerének talán furcsa fintora, hogy az első ötéves terv 

vonatkozásában, ami legalábbis a tervek konkrétumait illeti, hasonló mentalitással és 

problémával találkozunk. Az elképzelés ugyanis – ahogy a terv előkészítésének 

kérdésénél említettem – sok esetben az volt, hogy elegendőnek tartották azt, ha a terv 

csak utal a főbb számokra. A munka előrehaladását gátolta az a körülmény is, hogy a 

gyár az ideiglenesen helyreállított csarnokokba a termelés céljából betelepítette a 

gépeket: „Ez természetesen nem róható fel a gyár hibájául, mert a beköltözés a gyártás 

előbbre vitele érdekében történt.”363 

Azonban, ha így is volt, az ilyen esetek többségében felborították a papíron is 

sokszor pontatlan terveket. A jelentés megállapítja azt is – s mindez az üzem felfutási 

periódusára különösen jellemző volt –, hogy a vizsgálat ideje alatt, 1950. júniusban 

alacsony létszámú munkáscsoport dolgozott a felújításokon. Ennek egyik oka, melyet a 

jelentés nem említ az, hogy a gyárban már javában zajlott a termelés, a másik, melyet fő 

problémaként említ, hogy a vidékről felköltözött mezőgazdasági származású 

munkavállalók az aratás idejére visszatértek a földekre elvégezni feladataikat. Ezen 

idénymunka és az azzal járó munkaerő-elvándorlás a vállalat felfutása idején 

hátrányosan befolyásolta a felújításokat és sok esetben magát a termelést is. A Központ 

vizsgálata a következő hónapokban és években határozottabb és szigorúbb volt. Az 

„elnézés” oka minden bizonnyal a gyártás mielőbb elindítása volt, ahogy erre a 

vizsgálat utalt is: „Utólag megállapítható, hogy az építkezés tervek nélküli megkezdése 

hiba volt a tervszerűség és így a gazdaságosság szempontjából, az intézkedés azonban a 

gyártás mielőbbi felfejlesztése érdekében történt.”364 A meglévő romos épületek 

helyreállítási munkálatai még évekig elhúzódtak és teljesen csak 1952-re fejeződtek be. 

A következőkben tekintsük meg az első ötéves tervnek a Csepel Autógyár 

beruházásaira vonatkozó elképzeléseit. A terv úgy fogalmazott, hogy a gépiparnak 

fokozódó mértékben kell biztosítani a honvédelem megerősítését, mint elsődleges 

célkitűzést. Továbbá a honvédelem ellátását hadianyaggal és felszereléssel oly módon 

kell a nehéziparnak biztosítani, hogy a gépipari üzemeknek, a meglévő hadianyaggyárak 

kihasználása és új hadianyaggyárak létesítése mellett nagyobb mértékben képesnek kell 

lenniük felvenni a honvédelmi célokat szolgáló rendeléseket.365 A terv fent említett 

része még lényegében nem tartalmazott konkrétumokat, csak általánosságban adta meg 

                                                 
363 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I/1–054/1950. Jelentés a Csepel Autógyár Nemzeti Vállalat építkezésénél 
megtartott rendkívüli vizsgálatról, 1950. július 14. 
364 U. o. 
365 MNL OL, M-KS 276. f. 103. cs. 19. ő. e. A Magyar Népköztársaság ötéves népgazdasági terve 1950–1954. 
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az elérendő (honvédelmi) célokat. Mindezek már előrevetítették, hogy a Csepel 

Autógyár termelésének első éveiben elsődlegesen a hadiipari igényeket kell kielégítenie.  

A későbbiekben látni fogjuk, hogy a Csepel Autógyár a Honvédelmi Minisztérium 

megrendeléseinek elsődlegessége mellett jelentős erőforrás-koncentrációt volt kénytelen 

végrehajtani a gazdaság polgári célú igényeinek a teljesítése érdekében. Az 1950-es 

években megfigyelhető az egyes hadiipari vállalatoknál alkalmazott szovjet tanácsadók 

jelentős száma. Az 1949-től kiépülő tanácsadói rendszer célja a szovjet társadalmi és 

gazdasági modell minél tökéletesebb adaptálása volt. A szovjet tanácsadók munkájuk 

során javaslatokat, támogatást nyújtottak a tervek teljesítéséhez. Munkájukat Germuska 

kutatásai során alapvetően három csoportba sorolta. Egyrészt feladatuk volt a szovjet 

példa hű interpretálása, ezzel pedig a felső- és középszintű döntéshozatal befolyásolása. 

Másrészt biztosítani kívánták a minta követését és a szovjet érdekek érvényesülését. 

Harmadrészt pedig feladatuk volt a szovjet modell átvételének ellenőrzése. Germuska 

Pál tanulmányában nem említi a Csepel Autógyárat, mint amely jelentős számú 

hadiipari megrendelést volt kénytelen teljesíteni.366 Ennek oka az lehet, hogy a gyárat 

nem nyilvánították hadiipari vállalatnak, annak ellenére, hogy köztudott volt, a gyár a 

Honvédelmi Minisztérium részére jelentős mennyiségű tehergépkocsit szállított. 

Valószínűsíthető, hogy a Csepel Autógyárban is megfordultak szovjet tanácsadók. 

Mindennek feltárása még további kutatásokat igényel.367 

Fontos kiemelni, hogy az ötéves terv beruházásait fontossági sorrendjük szerint 

kategorizálták. A Csepel Autógyár eszerint az országos jelentőségű, tehát I. kategóriájú 

beruházások között szerepelt, ami a közlekedési eszközök gyártását jelenti. Mindez arra 

utal, hogy a Csepel Autógyárra az első ötéves terv során kiemelt beruházásként 

figyeltek, ami előnyt és hátrányt egyaránt jelenthetett. Előnyös helyzetet abban a 

tekintetben, hogy a gyár a beruházások elosztása során jóval magasabb összegű 

forrásokhoz jutott. A hátrányként említhető viszont, hogy a vállalatra lényegében 

megalakulásától megkülönböztetett szakmai és politikai figyelem irányult. Mindezt 

fokozta, hogy a vállalat élére Rákosi Mátyás sógornőjét, Bíró Ferencnét nevezték ki, aki 
                                                 
366 GERMUSKA PÁL: Szovjet tanácsadók magyar hadiipari vállalatoknál az 1950-es években. Századok, 142. évf. 
2008. 6. sz. 1479–1480. továbbá: A hadiipari vállalatok polgári termelésével foglalkozó tanulmánya: 
GERMUSKA PÁL: A magyar fogyasztói szocializmus zászlóshajói. Hadiipari vállalatok civil termelése, 1953–
1963. Korall, 9. évf. 33. sz. 62–80. A szovjet tanácsadói rendszer témájában több tanulmány is megjelent: 
NOSZKOVA, ALBINA FEDOROVNA: Szovjet tanácsadók a kelet-európai országokban: a rendszer 
megalapozása, 1945–1953. Múltunk, 44. 1999/3. sz. 203–219., BARÁTH MAGDOLNA: „Testvéri 
segítségnyújtás”. Szovjet tanácsadók és szakértők Magyarországon. Történelmi Szemle, 52. évf. 2010/3. sz. 357–
387. 
367 Ahogy a disszertáció következő fejezeteiben látni fogjuk, több szovjet tanácsadó is dolgozott a Kohó- és 
Gépipari Minisztériumban, akik egyes autógyári beruházások kidolgozásában részt vettek.  
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mint köztudott szovjet műegyetemet végzett, tehát szakmabeli volt. Mindazonáltal – ha 

közvetve is – garanciát jelentett a gyár ellenőrzésére az a tény, hogy Bíró Ferencné férje 

az a Bíró Ferenc volt, aki a Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek Szerszámgépgyárának 

vezérigazgatója, később kohó- és gépipari miniszterhelyettes és egyúttal Rákosi Mátyás 

öccse is volt. Mindezeket a tényeket a vállalat vizsgálata során nem szabad figyelmen 

kívül hagynunk. Már csak azért sem, mert a prominens személyek vezető-ellenőrző 

szerepe a gyárnak az iparágban betöltött súlyát és a gyár beruházásának fontosságát is 

mutatja. 

A vállalatot folyamatosan ellenőrző Állami Ellenőrző Központ. Hivatott volt 

bármikor, akár előre be nem jelentett időpontban is, a gyárban és annak teljes területén 

ellenőrzéseket, vizsgálatokat végezni. A Pest megyében történő beruházások 

következtében úgy kalkuláltak, hogy a megyében 8 gyár telepítése történik meg, 

melyből hat nehézipari üzem hozzávetőlegesen 12 ezer fővel, amellyel így az ipari 

dolgozók létszáma 14 ezer fővel emelkedik. Az ipartelepítési politika elsődlegesen arra 

irányult, hogy Budapest ipari túlzsúfoltságát ne növeljék a közvetlen környék további 

iparosításával. Amikor azonban a Csepel Autógyárat a Dunai Repülőgépgyár romjaira 

telepítették, ennek éppen ellenkezője valósult meg. Budapest határában egy olyan 

szocialista vállalat jött létre, mely az 1950-es évek elején már közel 6 ezer dolgozónak 

adott munkát.368 

A következőkben a Csepel Autógyár és a vele kooperáló közlekedési eszközöket 

gyártó üzemek beruházásait tekintsük át összehasonlító jelleggel. Véleményem szerint a 

beruházási összegek összehasonlításából jelentős összefüggések állapíthatók meg annak 

függvényében, ha látjuk a Csepel Autógyárral párhuzamosan fejlesztett gyárakra szánt 

források nagyságrendjét. 

 

Beruházás megnevezése 

Közlekedési eszközök gyártása 

1950 1951 1952 1953 1954 5 évre összesen 

Csepel Autógyár 

gyártásfejlesztés 

62.4,- 62.1,- 80,- 70,- 50,- 324. 5,- 

Szürke öntödefejlesztés – 10,- 14,- – – 24,- 

Fémöntöde fejlesztés – 10,- 14,- 4,- – 28,- 

                                                 
368 MNL OL, M-KS 276. f. 117. cs. 156. ő. e. Az ipartelepítés következtében létrejövő változások megyénként 
(Pest megye). 
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Préskovácsműhely-fejlesztés – – 15,- 3,- 2,- 20,- 

 

A Csepel Autógyárra szánt beruházások összege millió forintban, az első ötéves 

tervidőszakban 

Forrás: MNL OL, M-KS 276. f. 103. cs. 19. ő. e. 

 

Üzem Beruházás Belépő új termelés (kapacitás) 

Közlekedési 

eszközök gyártása 

Összeg Kezdet  

éve 

Befejezés 

éve 

1952 1953 1954 Összesen 

Csepel Autógyár 324. 5,- 1952 1954 134,- 203.5

,- 

340,- 677.5,- 

Szürkeöntöde 24,- 1951 1954 8.7,- 1.8,- 7,- 17.5,- 

Fémöntöde 28,- 1951 1954 14,- 18.2,- 15.2,- 47.4,- 

Préskovácsműhely 20,- 1952 1954 – 14,- 21,- 35,- 

Magyar Waggon 

autógyár-

fejlesztés369 

100,- 1952 1954 – 144,- 96,- 240,- 

Acélöntöde 27.4,- 1952 1952 15.1,- 8.2,- 16.8,- 40.1,- 

Ganz Waggon 182,- 1952 1954 50,- 70,- 96,- 216,- 

Dunakeszi 

Főműhely 

40,- 1951 1954 20,- 160,- 60,- 240,- 

ATRA370 50.8,- 1951 1954 17,- 12,- 11,- 40,- 

Ganz Hajógyár 51.4,- 1952 1953 50,- 50,- 20,- 120,- 

Nyersolajszivattyú-

gyár 

45,- 1953 1954 – – 20,- 20,- 

Keréktárcsagyár371 15,- 1953 1954 – – 15,- 15,- 

Ikarus 35,- 1952 1953 43,- 68,- 120,- 231,- 

Összesen: 943.1,- – – 351.8, 749.7 838,- 1.939.5,- 

                                                 
369 Itt a Magyar Vagon- és Gépgyár keretében, Győrben megvalósuló autógyár-fejlesztést kell érteni. 
370 Az Autó- ás Traktoralkatrészgyár (ATRA) Budapesten helyezkedett el, és hadiipari termelést is végzett. 
Germuska kutatásai szerint az ATRA-ban két fő szovjet katonai tanácsadó dolgozott. GERMUSKA, i. m. 2008. 
1478.  
371 A Keréktárcsagyár beruházása az autógyár termeléséhez szervesen kapcsolódva 1953-ban indult volna meg 
Szigetszentmiklós–Gyártelepen. A KSH egy 1953 év végi kimutatása szerint a gyárnak azonban még csak az 
előtervezési munkálatai folytak. Végül a beruházást leállították. Lásd: A Központi Statisztikai Hivatal jelentése 
a beruházások teljesítéséről 1950–1953. Beruh. 7/1953. 1953. november 5. 21. 
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Az országos jelentőségű (I. kategóriájú) beruházások összesített belépő termelése az 

ötéves terv folyamán millió forintban 

Forrás: MNL OL, M-KS 276. f. 103. cs. 19. ő. e. 

 

A Csepel Autógyár gyártásfejlesztésére több mint 324 millió forintot kívántak fordítani. 

Ami a gépi beruházásokat illeti, arra a tervezők minimális összegeket terveztek. Ennek 

oka abban keresendő, hogy a csepeli Rákosi Mátyás Vas- és Fémművekből közel 500 

darab szerszámgépet szállítottak át Szigetszentmiklós–Gyártelepre és kb. 142 vagon 

nyersanyagot, mellyel a termelést meg tudták kezdeni. Mindezzel megteremtették a 

gyártás minimális alapfeltételeit. A terv öt évében számos további beruházással 

kalkuláltak, mint például egy szürkeöntöde, egy fémöntöde és egy préskovácsműhely 

létrehozásával, melyek végül csupán részben valósultak meg. Az itt közölt tervezett 

beruházások összegét „menet közben” jelentősen felemelték. A közlekedési vállalatok 

beruházásait bemutató összehasonlító táblázat jól mutatja, hogy a főbb közlekedési 

eszközgyártó vállalatok között a Csepel Autógyár – ami legalábbis a beruházásra szánt 

összegeket illeti – első helyen szerepelt. Az Állami Ellenőrző Központ vizsgálata is 

kiemelte, hogy az autógyári beruházások országos és „döntő” jelentőségűek.372 Külön 

érdekesség, hogy a tervben valamilyen okból kifolyólag csak a Csepel Autógyárra szánt 

további beruházásokat részletezték. Érdekes azonban, hogy a tervekben a vállalatot nem 

új beruházásként szerepeltették, miközben 1949-ben egy teljesen új profilú vállalatot 

alapítottak.373 

A fentiekben bemutattam a Csepel Autógyárra szánt beruházások főbb tervezett 

összegeit. A következőkben vessünk egy pillantást a gyártás tervezett volumenére. Az 

erről szóló dokumentumot a Nehézipari Minisztérium készítette az Államgazdasági 

Bizottság részére, amely általánosságban a magyar gépjárműgyártással és a Csepel 

Autógyár által gyártandó tehergépkocsik számszerű adataival foglalkozott. A forrást 

azért is ki kell emelnem, mert ebben már megtalálhatók a vállalat által gyártott 

tehergépkocsik típusmegoszlásai is.374 Az ülésen az Államgazdasági Bizottság 

                                                 
372 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I–602. 
373 A Központi Statisztikai Hivatal jelentése. Beruházások 1950–1953. Beruh. 2/1954. KSH, Budapest, 1954. 
1954. április 12. 15. Ennek okát abban feltételezhetjük, hogy adott volt a Dunai Repülőgépgyár ingatlana és 
vagyona. 
374 MNL OL, M-KS 276. f. 112. cs. 68. ő. e. A magyar gépjárműgyártás jelenlegi helyzete és perspektívája, 
1950. november 8. 
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fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy az új magyar gépjárműgyártás tervezésének és a 

gyártásnak a kiinduló alapját a Csepel D–350-es (dízelüzemű) és B–350-es 

(benzinüzemű), valamint a Csepel 130-as terepjáró benzines gépkocsi típusok képezik. 

A Csepel 350-es típusú tehergépjárműből kezdetben éves szinten 2500 darabot terveztek 

gyártani, a Csepel 130-as típusú terepgépjárműből, mely nem tehergépkocsi, hanem 

katonai-parancsnoki rajkocsiként vált ismertté, évi 1600 darabot terveztek. Kiugrónak 

tekinthető az 1951. évtől tervezett évi 5 ezer darab tehergépkocsi gyártása és az évi 

7400 darab motormennyiség is. 

 

 

 

A Csepel 350-es tehergépkocsi és négyhengeres motor tervezett éves darabszámai 

(1950–1954) 

Forrás: MNL OL, M-KS 276. f. 112. cs. 68. ő. e. 

 

A bizottság iratai közt megtalálható táblázat szöveges magyarázatában a fenti számokat 

azzal egészítették ki, hogy azok előreláthatóan még „emelkedni fognak”. Ami a 

motorgyártás fejlesztését illeti, úgy tervezték, hogy annak azért kell a teherautó-gyártás 

számait meghaladnia, mert a „szabadmotorok” a tervek szerint egyrészt, mint 

stabilmotorok kerülnek felhasználásra (pl. kompresszorokkal, szivattyúkkal, 

generátorokkal egybekötve), másrészt autóbuszokba, dömperekbe és kombájnokba 

lesznek beépítve. A dokumentum több ízben is említést tesz arról, hogy a Honvédelmi 

Minisztérium kívánságára egy jobb terepjáró képességű, háromtengelyű és 3 tonnás 

hasznos teherbírású tehergépjármű kialakítása van folyamatban, melynek mintadarabja 

csak az 1951. október végére várható. A forrás beszámol arról is, hogy a tartóssági 

kipróbálás bevárása nélkül az anyagrendelés várhatóan 1951. júliusban megtörténhet, és 
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a sorozatgyártás pedig 1952. második, vagy harmadik negyedében lenne elindítható. 

Mindezt tetézte, hogy a honvédelmi ipar további kívánságának eleget téve a 

Járműfejlesztési Intézet375 hozzáfogott egy nagy terepjáró készségű láncos 

futószerkezetű, vontató tehergépkocsi szerkesztéséhez is. A tervezés és a már 

megvalósítás fázisában lévő folyamatok is jelzik, hogy a Csepel Autógyár pár hónappal 

a hivatalos megalakulását követően már a hadiipar jelentős nyomása alatt állt. 

A beszámoló és egyben távlati terveket tartalmazó dokumentum előre 

figyelmeztette az Államgazdasági Bizottságot, hogy az említett új típusok gyártására a 

Csepel Autógyárban, de még az országban sincs biztosítva a kapacitás. Ami még 

megdöbbentőbb, hogy a Csepel Autógyár felfuttatása esetében a dokumentum arról 

tájékoztat, hogy mindezekkel párhuzamosan a gyártásra vonatkozóan két alternatíva 

volt kidolgozás alatt. Az egyik elképzelés a már meglévő autógyárak felfejlesztése lett 

volna az új típusok gyártására. Tudni kell, hogy a Csepel Autógyár megalapítását 

megelőzően autó, pontosabban tehergépjármű-gyártás Győrben zajlott. Ezen kívül 

Sopronban volt a Csepel Autógyár Hajtóműgyára, melyet 1952-ben a 

Szigetszentmiklós–Gyártelepi központba telepítettek profiltisztítás címén. A fenti 

intézkedést az is indokolta, hogy az eredeti ötéves tervhez képest két és félszeresére, 

1600 darabról 5000 darabra emelték a tehergépjárművek gyártását. 

A másik alternatíva pedig egy újabb autógyár alapítása lett volna annak érdekében, 

hogy a kapacitásokat növeljék. Mindezekből a tervekből azonban mindössze egy 

valósult meg, a Hajtóműgyár áttelepítése Szigetszentmiklós–Gyártelepre. Az 

autógyártás további perspektíváinak elemzése során arra jutottak, hogy „A fentiekben 

vázolt felfutás során a kocsik futómű-gyártását, mely jelenleg Győrben folyik, és a 

jelenleg az Ikarusban gyártott felépítményrészek kiegészítését a Csepel Autógyárban 

összpontosítsuk. Erre vonatkozó terv kidolgozása folyamatban van. A megvalósítás 

1952 folyamán lenne végrehajtandó.”376 

Az Államgazdasági Bizottság azt is szóvá tette, hogy véleménye szerint a korszerű 

gyártás érdekében az autószerkesztő irodáknak a gyáron belül kellene elhelyezkedniük, 

ott, ahol a gyártás történik. Ezért a bizottság úgy foglalt állást, hogy a Járműfejlesztési 

                                                 
375 A Járműfejlesztési Intézet alapításáról a 68/4/1950. N. T. sz. határozat rendelkezett 1950. február 15-i 
időponttal. Alapját a Nehézgépipari Központban létesített Autószervezési Iroda jelentette. Feladata 
gépjárművek mintapéldányainak szerkesztése, legyártása és kikísérletezése volt. A mintapéldányok terveit a 
közlekedési, a honvédelmi miniszter, az OT elnökének és az érdekelt szervek elképzeléseinek a meghallgatása 
után az Intézet készítette el. Népgazdasági Tanács Határozatainak Tára, 4. sz. 1950. január 26. 35. 
376 MNL OL, M-KS 276. f. 112. cs. 68. ő. e. A magyar gépjárműgyártás jelenlegi helyzete és perspektívája, 
1950. november 8. 
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Intézetet a Csepel Autógyár Szigetszentmiklós–Gyártelepi központjába kell telepíteni. 

Az elméleti munkával foglalkozó iroda ugyanis Budapesten volt. Erre vonatkozóan a 

bizottság utasította a Nehézipari Minisztériumot és az Országos Tervhivatalt, hogy a 

„kitelepítés” előfeltételeit biztosítsa és hajtsa végre. Mindez azonban szintén nem 

valósult meg, ugyanis a Járműfejlesztési Intézet mindig is meg kívánta őrizni 

önállóságát, mint tervező intézet. Abban, hogy az intézet kitelepítése nem jött létre, 

feltehetően szerepe volt az 1950-es év közepén lezajló nehézipari minisztériumi 

átszervezéseknek is. 

Az új típusok mintapéldányainak (prototípusainak) elkészítéséről a bizottság 

autógyártáshoz értő szakemberei úgy gondolták, hogy nem szabad, hogy az a 

sorozatgyártást zavarja. Emiatt úgy döntöttek, hogy a Csepel Autógyárban egy 

prototípus üzemet kell létesíteni, amely az új mintapéldányokat készíti el. 1951 

folyamán egy kísérleti állomás felállításában is gondolkodtak, mely a motorok 

fékpróbáinak, egyéb motorvizsgálatoknak és kenőolaj-vizsgálatnak a végzésére lett 

volna alkalmas, azonban ez jóval később valósult csak meg.377 A Csepel Autógyár 

öntödéjének tervezésénél felmerült, hogy azt hozzávetőlegesen évi 15 ezer db gépkocsi, 

továbbá 25 ezer db motor gyártására lenne érdemes felállítani. A darabszámra 

vonatkozóan azonban nem tudtak állást foglalni, hiszen az új típusú gépkocsikra 

jelentkező igényt nem ismerhették. Mindazonáltal a tervezés szintjén az szerepelt, hogy 

a vállalat önálló öntödéjének elkészülésével újabb gyártási feladatokat tudnak 

Szigetszentmiklós–Gyártelepre telepíteni, csökkentve ez által a kooperáló üzemektől és 

azok nyersanyag-problémáitól való függést. A fenti elképzelések hűen tükrözik a 

tervezés során fennálló kaotikus állapotokat, az elképzelések sok esetben megfigyelhető 

kuszaságát. Ami pedig egy újabb autógyár alapítását illeti, kétségkívül állíthatjuk, hogy 

minden realitást nélkülözött. 

A beruházási tervek megvalósulásával kapcsolatban, fontos megemlítenünk, hogy 

1953-ban a Központi Statisztikai Hivatal számításokat végzett a fontosabb járműipari 

vállalatoknál megvalósult beruházások eredményeiről. Ezek szerint a Csepel 

Autógyárra szánt eredetileg 324.5 millió forintos beruházási keretösszegen túl 1950 és 

1953 között végül 171 millió forintot fordítottak a beruházással összefüggő bővítésre, 

felújításra. Az erre szánt összeg így is kiemelkedő a többi járműipari vállalathoz képest. 

 

                                                 
377 U. o. 
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Megnevezés 

Összes beruházás Termelésnövekedés Egy Ft. beruházásra 

eső termelési 

növekedés Ft-ban 

1950-1953 (millió forintban) 

Vörös Csillag 

Traktorgyár 

65.4 451.2 6.90 

Ikarus Járműgyár 43.3 707.6 16.30 

Április 4. Gépgyár 21.8 158.1 7.25 

Csepel Autógyár 171.0 812.4 4.75 

EMAG378 37.7 122.8 3.28 

Átlag 6.66 

 

Néhány fontosabb vállalat bővítésére fordított beruházás (millió forintban) 

Forrás: A KSH jelentése a beruházások teljesítéséről 1950–1953. Beruh. 7/1953. 1953. november 5. 17. 

 

A beruházások célja, mint köztudott, alapvetően az üzemek kapacitásnövekedésének az 

elősegítése volt. Mindez azonban nem járt törvényszerűen a termelés ugyanolyan 

mértékű növekedésével is, mert az új beruházások kapacitáskihasználása – különösen a 

kezdeti időszakban – még általában alacsony volt. A KSH számításai szerint lényegesen 

nagyobb mértékű volt a termelésnövekedés ott, ahol a beruházási összegeket 

üzembővítésekre költötték el. A fenti táblázatban is látható üzemek bővítésére fordított 

egy forint beruházás számításuk szerint 15–20-szor annyi termelésnövekedéssel járt, 

mint az új beruházásokra fordított egy-egy forint. 

A gazdasági vezetésnek, Gerő Ernővel az élén, 1952-ben ugyan már voltak 

információi arról, hogy a tervek és végrehajtásuk között egyre nagyobb különbségek 

vannak, azonban az irányvonalon nem kívántak változtatni. A Népgazdasági Tanács 

1952. augusztus 8-i ülésén foglalkoztak a népgazdaság 1953. évi fejlesztésének fő 

feladataival. Ezen továbbra is azt hangoztatták, hogy messzemenően biztosítani kell 

azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik a felemelt ötéves terv teljesítését. A 

Csepel Autógyárral kapcsolatban az elképzelések azt tartalmazták, hogy a vállalatnak 

1953-ban már évi több mint 6200 darab tehergépkocsit kellett volna gyártania. Az 1952. 

évi előirányzat az év végére hozzávetőlegesen 5300 darab tehergépkocsival számolt.  

Az 1954. évi javaslat azonban már ennél is tovább ment és 7100 darabban határozta 

                                                 
378 Első Magyar Gazdasági Gépgyár. 
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meg a Csepel Autógyár éves teherautó-kibocsátását, amely ütemet nyilvánvalóan még 

optimális termelési körülmények mellett is nehezen lehetett volna tartani. A KGM 

területén nagyobb új beruházást az 1953. évre csak a Sztálin Vasmű és a Diósgyőri 

Kohászati Üzemek esetében terveztek. Ebből a Sztálin Vasműre 1532 millió forintot 

kívántak költeni. A tervezés megalapozatlanságának a folytatását mutatja, hogy például 

a diósgyőri beruházásra nem is közöltek számításokat.379 Az 1952 közepén hasonló 

irányvonal mellett kitűzött célok teljes mértékben megalapozatlanok voltak. 1953-ra 

azonban a megváltozott politikai feltételeknek köszönhetően a gigantikus összegű 

beruházások forrásait befagyasztották. 

 

 

4. 3. A TERVGAZDASÁG ÉS MŰKÖDÉSI ZAVARAI A TERMELÉSBEN ÉS AZ ELLÁTÁSBAN  
 

A tervgazdaság működésében jelentkező fennakadások lényegében a vállalat 

megalakításával párhuzamosan nagyon jól tetten érhetők. Fontos leszögezni, hogy a 

témával kapcsolatosan rendkívül összetett problémáról van szó. Ide sorolom a működés 

során jelentkező, sok esetben permanens nyersanyaghiányt, a nem megfelelő 

képzettségű munkások felvételét és alkalmazását, a termelés során felmerült rendkívül 

megnövekedett energiaigényt és ebből következően a számtalan esetben bekövetkezett 

áramkimaradást is. Mielőtt azonban rátérnék a tervgazdaság működési zavarainak 

elemzésére, rövid kitekintést kell tennem az 1949-ben és 1950-ben a minisztériumi-

irányító szervezetben bekövetkezett főbb változásokra. 

Az ipar irányítását mélyebben érintő átszervezésre 1950 közepén került sor. Mint 

erről már az előző fejezetben szóltam, az Iparügyi Minisztérium feladatait még az 1949. 

évi XV. törvény 1949. június 11-től két minisztériumra, Nehézipari, illetve Könnyűipari 

Minisztériumra bízta. A járműgyártással foglalkozó vállalatokat ennek nyomán 

leválasztották a Nehézipari Minisztérium Gépipari Főosztályáról és négy osztályt 

szerveztek meg: Gépipari Főosztályt, Járműipari Főosztályt, Erősáramú Berendezési 

Főosztályt, valamint külön osztály foglalkozott a Rákosi Mátyás Vas- és Fémművekkel. 

A döntésről szóló előterjesztésben az állt, hogy a nehézipari irányító szervezetben 

„hiányosságok” voltak tapasztalhatók. A valós ok azonban az volt, hogy a gazdaságnak, 

azon belül is a gépiparnak, valamint a járműiparnak új feladatokat szántak. Továbbá 

                                                 
379 MNL OL, XIX-A-19-b, 42. d. A Minisztertanács határozata a népgazdaság fejlesztésének 1953. évi fő 
feladatairól, 1952. augusztus 8. A KGM 1953. évi feladatai. 
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szovjet minta alapján kívánták az irányítási rendszert átalakítani. Az előterjesztés úgy 

fogalmazott, hogy „A szervezés tegye lehetővé a függelmi viszonyok könnyű 

áttekinthetőségét és így az egyéni felelősség elvének következetes érvényesítését.”380 

Az indoklásban a minisztérium átszervezését kiegészítették azzal, hogy a felsőbb 

utasítások a lehető legrövidebb úton jussanak el a termelő vállalatokhoz. Az 

elképzelések között szerepelt az is, hogy az új szervezetben a minisztériumok termelési 

osztályaira kiemelt feladatok háruljanak. Az ügykörükbe került többek között a 

diszpécser-hálózat irányítása, valamint a súlyponti beruházások és exportszállítások 

terén mutatkozó lemaradások orvoslása. A gépipari főosztály átszervezését indokolta, 

hogy olyan iparcsoportok tartoztak alá, melyek a nehézipar súlyponti területeit alkották, 

mint például a járműgyártás.381 További átszervezések 1950 végétől következtek be. A 

Nehézipari Minisztérium megszüntetéséről és a helyébe lépő Kohó- és Gépipari 

Minisztérium, illetve Bánya- és Energiaügyi Minisztérium megszervezéséről az 1950. 

évi IV. törvény intézkedett 1950. december 16-i hatállyal.382 A KGM-en belül az „E” 

főosztálycsoportba sorolták a Gépipari és a Járműipari Főosztályt. A szétválasztást a 

nehézipar fejlesztésével és azon belül is az energia és a gépgyártás termelésének 

növelésével indokolták. 

Ami a vállalat termelését illeti – a következőkben a célkitűzéseknek megfelelően az 

elért eredményekre, a megvalósítás módjaira fókuszálok – a kezdeti években a 

gyorsütemű felfuttatás, a kiváltságos státusz és a magas beruházási arányok ellenére 

komoly nehézségek voltak tapasztalhatók. Fontos kiemelnem, hogy 1949-ben és 1950-

ben, de még az 1951. évben is gyorsan felívelő periódusról beszélhetünk. Mindezek 

ellenére tehát az első évek mindenképpen a sikeresnek mondható esztendők közé 

tartoznak, de csak ha eltekintünk az eredményekért fizetett ártól. Felmerülhet bennünk a 

kérdés, mivel magyarázható az, hogy a terv első évében alapvetően sikerült a terveket 

túlteljesíteni? Úgy gondolom, hogy elöljáróban, ennek alaposabb megértéséhez a 

gazdaság hosszú távú fejlődési modelljével foglalkozó Jánossy Ferenc383 közgazdász 

elméletét kell segítségül hívnunk. A gazdasági fejlődés trendvonaláról című munkája 

szerint, ha a gazdaság egy kb. 30–50 éves fejlődési trendjét valami megtöri (például 
                                                 
380 MNL OL, XIX-A-19-b, 14. d. 337/18/1950. A Nehézipari Minisztérium átszervezése, 1950. május 23. 
381 Népgazdasági Tanács Határozatainak Tára, 18. sz. 1950. május 25. 225–226. 
382 Lásd: 1950. évi IV. tv. Magyar Közlöny, (I. főrész), 199–203. sz. 1950. december 10. 1123–1124. valamint 
647/33/1950. N. T. sz. határozat a Nehézipari Minisztérium kettéválasztásáról. Népgazdasági Tanács 
Határozatainak Tára, 33. sz. 1950. december 14. 455. 
383 Jánossy Ferenc (1914–1997), közgazdász. A Nehézipari Központ főosztályvezetője, majd az Országos 
Tervhivatalban töltött be főosztályvezetői tisztséget. 1957 és 1974 között az Országos Tervgazdasági Intézet 
tudományos munkatársa. Fő kutatási területe a gazdasági teljesítmény és fejlettség mérése volt. 
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háború), akkor a helyreállítási periódusban a növekedési ütem rendkívül gyors tud lenni. 

Az esetek többségében sokkal gyorsabb is, mint egy „normális” fejlődési folyamat 

esetében. A helyreállítási időszakban tehát a növekedési folyamat általában gyors. 

Mindez azonban addig tart, amíg a tényleges termelés nem éri el azt a szintet, amit a 

gazdaság akkor követett volna, ha nem következik be a termelés visszaesése. 

A gyors növekedési ütem – állapítja meg Jánossy – tehát addig tart, amíg a 

tényleges termelés nem éri el a trendet.384 Az újjáépítési periódusban tehát azért 

beszélhetünk gyors növekedési pályáról, mert a háború általában a termelési eszközöket 

rombolta le, a felhalmozott tudást és tapasztalatot azonban nem. A kérdést azért 

tartottam fontosnak alaposan bemutatni, mert úgy gondolom, a vállalat termelésének a 

felfutását is a fenti elmélet ismeretében érthetjük meg. A Csepel Autógyár termelésének 

kezdeti szakaszában jól megfigyelhető a kiemelkedően gyors, robbanásszerű növekedés. 

Ez a növekedési ütem nemcsak a termelésben, az egyes tehergépjármű típusok 

példányainak az elkészülésében érhető tetten. Megjelenik, valamennyi hasonló ipari 

komplexumnál a munkaerő óriási léptékű felfutása is, melyek számos társadalmi és 

szociális problémát generáltak. 

Magyarország 1949-re lényegében elérte a háború előtti termelési szintet, ezért 

sokan úgy gondolhatták, hogy a helyreállítási periódus is befejeződött. Erre 

vonatkozóan Gerő Ernő és mások részéről is hangoztak el felszólalások, melyek szerint 

a helyreállítás, a három éves terv idő előtti teljesítése új perspektívákat teremt a további, 

szinte már az egekbe szökő termelési eredmények eléréséhez. Ehhez kapcsolódóan 

további fontos adalék, hogy végeredményben az ipar termelésében 1951-ig gyors 

növekedés volt tapasztalható. A probléma gyökerét úgy gondolom azonban nem is 

ebben a „törvényszerűségben” kell keresnünk, hanem abban – és ezt Honvári János is 

kiválóan fogalmazta meg –, hogy ezt a növekedést „egy új, kizárólag a szocialista 

tervgazdálkodás által lehetővé vált növekedési ütemnek nyilvánították” és „az 1950. évi 

növekedési ütemet kritikátlanul extrapolálták az ötéves terv még hátralévő éveire is.”385 

A Jánossy-féle elmélet szerint az 1951. év, mint a helyreállítási periódus utolsó éve, 

még igazolni látszott a felemelt tervszámokat. 1951-ben – ahogy a 119. oldalon 

található diagram is mutatja – az éves szinten gyártandó Csepel tehergépkocsik számát 5 

ezer darabban tervezték. Fontos azonban látni, hogy 1952-re a termelés elérte a 

                                                 
384 JÁNOSSY FERENC: A gazdasági fejlődés trendvonaláról. 2. bővített kiadás. Magvető Kiadó, Budapest, 1975. 
23. 
385 Magyarország gazdaságtörténete, i. m. 1996. 497. 
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gazdasági fejlődés akkor természetesen nem ismert trendvonalát, ezért a tervek 

teljesítése hiú ábrándnak bizonyult.386 Ami a Jánossy Ferenc által is említett emberi 

tényezőt illeti, fontos kiemelni, hogy a Csepel Autógyárban ennek jelentős szerepe volt. 

Jellemző a vállalat felfutásának első hónapjaira és éveire a teherautó-gyártás beindítása 

érdekében végzett sokszor már nem is értelmezhető mennyiségű munka. Nem 

feledkezhetünk el mindazonáltal a dolgozók körében az első időszakban megfigyelhető 

lelkesedésről sem, mely meghatározta a termelési eredmények alakulását. 

Az elemzések során végig arra törekedtem, hogy a rendelkezésre álló levéltári 

dokumentumok mellett a figyelmemet az ebben az időszakban jelentkező dolgozói 

attitűdre is ráirányítsam. Úgy gondolom ugyanis, hogy minden nagy volumenű 

fejlesztés során megfigyelhető a kezdeti dolgozói lelkesedés bizonyos szintje. 

Mindazonáltal nem szabad elmennünk amellett sem, hogy ezt az időszakot a gyári – 

elsődlegesen az üzemi sajtón keresztül – és a hatalmon keresztül jelentkező propaganda 

az esetek többségében pozitív „harcos” színezetben igyekezetett bemutatni. E rövid 

közgazdasági kitekintést lezárva megállapítható, hogy a fent említett „emberi tényező”, 

a munkásoknak a terv teljesítéséhez történő hozzáállása alapvetően határozta meg az 

eredményeket. Mindebből eredően Jánossy Ferenc elméletére a későbbiekben még 

vissza fogok térni, alátámasztva az általa képviselt gondolatmenetet. 

Mint már utaltam rá, 1949 közepén elindult az autógyártás szerszámainak a 

tervezése. Mindez nagyban hozzájárult, hogy 1949. december 21-ére, Sztálin 

születésnapjára még eredeti alkatrészekkel elkészült az első dízelmotor. Az elkészült 

motor alapja az akkor még szovjet irányítás alatt álló és a könnyű kezelhetőség, az 

egyszerű javíthatóság és a gazdaságos üzemeltetés miatt korszerűnek számító osztrák 

Steyr gyár 83 lóerős licenc dízelmotorja volt. Mindazonáltal a termelés megindítása 

korántsem bizonyult egyszerű feladatnak. 

A már említett 1949. november 2-i üzemi gyűlésen Bíró Ferencné vezérigazgató 

lépést tett a gyár szervezetének a kialakítására és közölte, hogy 1949. november 15-ére 

fel kell állítani az ún. IX-es, motorgyári üzemet. Az elképzelés végeredményben 

érthetőnek tűnik, hiszen a kezdetleges kollektíva elé tűzött feladat az első motor 

elkészítése volt. Az értekezleten összegyűlt munkások a felhívásnak eleget téve 

megtették az első felajánlásokat, miszerint 1949. december 21-ére, Sztálin 70. 

születésnapjára elkészítik az első motort. Tudni kell, hogy a Glatz Ferenc egykori 

                                                 
386 JÁNOSSY FERENC, i. m. 1975. 33. 
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gyáralapító által vezetett brigád kézi módszerrel még Csepelen elkészített öt motort. Ez 

a motor lett a december 21-ére elkészítendő motor mintája, különlegességét mindössze 

tehát az adta, hogy a Csepel Autógyár új telephelyén készült. A IX-es üzem november 

15-i felállítását követően alig több mint egy hónap állt rendelkezésre az első motor 

elkészítésére. 

A munka rendkívüli nehézségek közepette indult meg, melyet a képzetlen 

munkásállomány, a hibás nyersanyagok és a gyakori selejttermelődés egyaránt 

jellemzett. A munkafolyamatok szervezése is még kezdetleges szinten állt, és mindössze 

az MDP Csepel Autógyári Pártbizottsága jelentette a politikai és szakmai irányító 

testületet. A kezdeti rohamtempóra és az ebből eredő fejetlenségre utal az a tény, hogy 

az 1949. november 22-i pártbizottsági ülésen a tervosztály részéről megfogalmazásra 

került az az igény, hogy a motor elkészítésének a munkájában vegyenek részt a 

termelési ellenőrök is.387 Bíró Ferencné a pártbizottsági ülésen próbálta az élénken 

vitatkozó résztvevőket megnyugtatni a terv teljesítését illetően, miszerint: „Még mindig 

elfelejtjük, hogy még nem vagyunk gyár. Ha már rendesen megindult a termelés és már 

gyárnak számítunk, ez akkor lesz, ha már program szerint fogunk termelni. Most 

felfutási stádiumban vagyunk […]  februárra már más lesz itt a helyzet.” 388 A 

pártbizottság természetesen gondos utasítást adott a sztálini műszak megszervezésére 

vonatkozóan, mely szerint „Legyen mindig előkészítve kellő mennyiségű anyag, 

szerszám, úgyhogy a december 21-i nap egy egészen kimagasló nap lehessen.” 389 Az 

első motor megépítését irányító Glatz Ferenc a december 6-i pártbizottsági ülésen úgy 

fogalmazott, hogy „nagyon meg kell fogni, hogy ezt 21-re meg tudjuk csinálni”. A 

rendkívüli léptékű rohammunka, a felajánlások végeredményben hozzájárultak ahhoz, 

hogy 1949. december 21-ére elkészült az első, már a Csepel Autógyárban gyártott 

motor.390 

A dolgozók „jutalma” azonban elmaradt, ugyanis a Sztálin születésnapjára tett 

felajánlást követően – egy feltehetően adminisztratív hiba miatt – a munkások a 

közvetlenül karácsony előtt kifizetendő bérüket nem kapták meg. Az esemény 

érdekességét továbbá az adta, hogy ebben az időszakban, általánosan az országban, még 

a heti bérfizetés volt rendszeresítve, és éppen az ünnepek előtti bérek kifizetése maradt 

                                                 
387 MNL PML, XXXV-18. 1. d. 2. ő. e. 1949. november 22. 
388 MNL PML, XXXV-18. 1. d. 2. ő. e. Bíró Ferencné hozzászólása, 1949. december 6. Következő idézetek 
ugyaninnen. 
389 U. o. Kurucz Béla párttitkár hozzászólása. 
390 A motor napjainkban is megtekinthető Szigetszentmiklós–Gyártelepen a Gyártörténeti Múzeumban. 
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el. Az ügy jelentőségének a felnagyítása nélkül állítható, hogy a gyárban rendkívüli 

fejlemények történhettek, ugyanis kisebb autógyári tüntetésről szólnak a 

visszaemlékezések. Az eseményről a napi és az üzemi sajtóban nyilvánvalóan nem 

találhatunk releváns információt, mindössze a visszaemlékezésekre támaszkodhatunk. 

Krinyán József gyáralapító, az események egyik érintettje a következőképpen 

emlékezett vissza: „Karácsony szenteste is be kellett menni dolgozni, de még akkor sem 

adtak pénzt. Nem volt tüntetés, de komoly cirkusz volt. Fogták magukat az emberek és 

hazamentek mérgükben. Az ÁVÓ391 persze már másnap ott volt mindenkinél. Hozzám 

motorral jöttek és be akartak vinni dolgozni. Én mondtam nekik, hogy nekem csak 

délutánra kell mennem. Békén hagytak, de volt kolléga, akit elvittek. Soha többé nem 

láttuk, nem tudjuk mi történt vele.”392 

A történteket természetesen jogos igények váltották ki. Alig egy évvel később, az 

autógyárban is áttértek a havi bérelszámolásra az Országos Munkabér Bizottság egy 

évvel későbbi rendelete értelmében. Ezt követően az autógyári munkások minden hónap 

utolsó hetében kapták a fizetésüket.393 1951 decemberében újabb 

munkáselégedetlenséget váltott ki a dolgozók bérének elmaradása, amelyet a hatalom 

hasonló eszközökkel torolt meg, ahogyan a Krinyán Józseffel készült interjúból is 

megtudhattuk. Az eddigi kutatások alapján két jelentősnek tekinthető dolgozói 

megmozdulásra sikerült fényt derítenem a Csepel Autógyárban. Ezek közvetlen kiváltó 

oka a munkabér elmaradása volt 1949 és 1951 decemberében.394 

Az év eleji pártbizottsági ülések jegyzőkönyvei arról adnak számot, hogy a 

vállalatvezetés március közepére biztos volt abban, hogy 1950. április 4-ére elkészül az 

első tehergépjármű. Az 1950. március 24-i pártbizottsági ülésen az április 3-án tartandó 

ünnepség forgatókönyvét ismertették. „Amikor kész a 3 autó, a III. üzem menjen el a 

három autóért a IX-es üzembe, és amikor a munka befejeződik, egy csoportban, 

énekelve kövesse az autókat az igazgatósági épületig, hogy lelkes hangulat alakuljon ki. 

A műsort részben a gyári kultúrgárda, részben a honvédség adja, magas színvonalú 

lesz. Ez alkalommal zászlót ajándékoznak az ittlévő szovjet hadsereg tagjainak. Utána a 

győztes csoportok, élmunkások, sztahanovisták, műszaki vezetők, párt és társadalmi 

vezetők meghívják a honvédséget és a szovjet hadsereget, valamint a kultúrgárdát egy 

                                                 
391 A Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztályát az 1946 októberében kiadott 533.900/1946. sz. BM. sz. 
rendelet alapján állították fel. Kezdetben formálisan a Belügyminisztérium, majd ezt követően a 
Minisztertanács felügyelete alá tartozott, azonban mindig is Rákosi és legszűkebb köre irányította. 
392 Interjú Krinyán Józseffel. Szigetszentmiklós, 2011. Készítette: Jószai Attila. 
393 Fényszóró, 1950. november 19. 
394 Az 1951. évi autógyári eseményeket és a kiváltó okokat a 4. 6. számú fejezetben ismertetem. 
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ebédre.” 395 Az eseménynek szemtanúja és előkészítője volt Bursits Tiborné, aki a vele 

készített interjúban a következőképpen emlékezett vissza „A nagy teherautóból 

csináltunk színpadot. Három teherautót beállítottunk, az volt a színpad. Az igazgatósági 

épület eleje volt a hátsó rész, az elé szépen beálltak a teherautók, és az volt a színpad. 

[…] Jó érzés volt személyesen feldíszíteni az első magyar teherautót. Az ünnepséget a 

főbejáratnál tartottuk, nagyon büszkének éreztük magunkat. Gyáregységenként 

összetrombitáltunk néhány fiatalt, ők jöttek segíteni, rengeteg orgonát hoztunk 

Szigethalomról.”396 Már 1950. április 3-ára elkészült az első D–350 típusú 

tehergépkocsi, nagyobbrészt kisipari jellegű termelésben. Az első teherautó 

elkészültéről és az esemény körüli lelkesedésről a gyárról szóló üzemi kiskönyvben is 

találhatunk beszámolót. Ezek szerint a tehergépkocsit Bíró Ferencné indította be, a 

munkások pedig a gépjárműt kísérve kivonultak a műhelyekből.397 

1950 első hónapjaiban – ahogy utaltam rá – rendkívül mostoha körülmények között 

sikerült elérni az első tehergépkocsik elkészítését. A gyár fejlődésének ebben az 

időszakában három fő feladat köré csoportosult a munka. Az egyik a szériatermelés 

vagy korabeli szóhasználattal élve szalaggyártás beindítása, a második az 

épületfelújítások kivitelezése és végül a termelési folyamatok megszervezése voltak. 

Természetszerűleg a rendszer ideológiai közegében a vállalat felfutásában jelentkező 

problémákért a Pest megyei pártszervezet az „ellenséget” hibáztatta: „Dobbal nem lehet 

verebet fogni. Az ellenség itt volt és ide gyülekezik. Az imperialisták szempontjából nem 

közömbös, hogy nálunk ez az üzem létesül. Nyitott szemmel kell járni és az ellenség 

ellen komolyan fellépni.” 398 

Az egykori dolgozókkal készített interjúk megerősítik a korabeli nehéz állapotokat. 

Sz. Antal, aki végzettségét tekintve repülőgép-motorszerelő, 1950. január 20-ától 

dolgozott a Csepel Autógyár állományában és a Járműgyár alapító tagja volt. 

Elmondása szerint az első tehergépjárműveket még kisipari módszerrel készítették el 

gépek nélkül, kézi megoldásokkal. Az ún. szalagrendszerű termelés ekkor még 

kialakítás alatt volt. Visszaemlékezése szerint 1950 első hónapjaiban készült el az „A” 

és „B” szalag, ahol már ütemszerű termeléssel tudtak dolgozni. Arra a kérdésemre, hogy 

pontosan milyen munkakörülmények jellemezték a gyár telepítésének, felfuttatásának és 

termelésének az első hónapjait, a következő választ adta: „Amikor szereltünk, ekkor tél 

                                                 
395 MNL PML, XXXV-18. 1. d. 1. ő. e. Jegyzőkönyv, 1950. március 24. 
396 Interjú Bursits Tibornéval. Szigetszentmiklós, 2011. Készítette: Jószai Attila. 
397 RACSKÓ, i. m. 1979. 9. 
398 MNL PML, XXXV-18. 1. d. 1. ő. e. Jegyzőkönyv, 1950. március 24. Nagy István hozzászólása. 
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volt. Víz, világítás volt, fűtés alig. Akkoriban még komoly telek voltak, nem ilyenek, mint 

mostanában. Például a Motorszereldében még minden szanaszét volt, összeszedtek 

mindent, amit tudtak a romokból. A D–350-es típushoz a hátsó rugóhoz tartozó 

csapszeg 12-es acélból volt, kézi préssel csinálták, kisipari munkában készítettünk el sok 

mindent ekkoriban. Mind kézzel készítettük el, persze a rajzok után, kézzel, hogy minden 

a helyén legyen. Nem voltak gépek. Végül kaptak alváz-összeszerelő készüléket, de 

addig is 18 darab D–350-est készítettek el.”399 

Mint ahogy az a kommunista rendszerekben ideológiai alapon bevett szokás volt, a 

tehergépjárművek elkészülését a helyi pártszervek megfelelő propagandával támogatták, 

és kifejezetten a munkásmozgalmi hagyományokhoz, illetve a személyi kultusz 

vezetőinek születésnapjához időzítették. Kiváló példa erre Sztálin fent említett 

születésnapja, amelyre a dolgozók éjt-nappallá téve dolgoztak. A felfutás első évében 

még további, a korszakban hivatalosan favorizált alkalomra készültek el a 

tehergépjárművek. Többek között 1950. április 3-ára, a fent már említett első 

tehergépkocsi elkészülését kell kiemelnünk. Ahogy a következő oldalon található 

táblázatból is kiderül, 1950. december 21-ére a gyár tehergépjármű-termelése már elérte 

az 1666 darabot, ami a drasztikus felfutási időszakot tekintve jelentősnek nevezhető. Az 

adatot pontosnak tekintem, miután a termelési eredmény két különböző, levéltári 

forrásból és a gyár első öt esztendejéről szóló propagandakiadványból is 

rekonstruálható.400 

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a Csepel Autógyár termelési tervének teljesítésére 

vonatkozóan a legkülönbözőbb adatokat találhatjuk a levéltári forrásokban. Ennek oka, 

hogy egyes termeléssel kapcsolatos adatok nem minden esetben voltak fellelhetők a 

dokumentumokban, valamint a terveket „menet közben” is számtalan alkalommal 

módosították. Az 1950. évi éves tervben például 878 darab, a negyedévi operatív 

tervekben pedig 758 darab 3.5 tonnás dízelmotorral meghajtott tehergépkocsi 

előállítását irányozták elő.401 Az Államgazdasági Bizottságnak az 1950. évi tervvel 

foglalkozó részében azonban már a legyártandó tehergépkocsik mennyiségére 

vonatkozóan 1992 darabot találhatunk.402 A napirend előadója Vas Zoltán volt. Az 

ülésen az Államgazdasági Bizottság azt állapította meg, hogy az Országos Tervhivatal 

által elkészített 1950. évi terv abban a formában, ahogyan benyújtották nem alkalmas 

                                                 
399 Interjú Sz. Antallal. Budapest, 2015. Készítette: Kiss András. 
400 A húszezredik, i. m. 1954. 31. 
401 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I/1–602. 
402 MNL OL, M-KS 276. f. 112. cs. 50. ő. e. 1950. március 31. 
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arra, hogy a Politikai Bizottság elé kerüljön. A bizottságnak a problémát többek között 

az önköltségcsökkentés alacsony, 3,9%-os aránya, az anyagfelhasználás magas aránya 

és a tervezett széntermelés alacsony szintje jelentette. Végeredményben az ipart érintő 

minden lényeges szférában emelést tartott kívánatosnak. 

A bizottság külön megemlítette, hogy az ócskavas-készletre vonatkozóan az 

Országos Tervhivatal kimutatásai eltérő adatokat tartalmaztak. Mindebből arra 

következtettek a párt gazdasági szervében, hogy az üzemekben nagyobb ócskavas-

mennyiség áll rendelkezésre, csak azokat az üzemek nem vallották be. A bizottság ezért 

sem tartotta helyesnek az ócskavas-import emelését, melyet az is tetézett, hogy azt a 

Bizóniából, tehát Németország angol-amerikai megszállási övezetéből lehetett volna 

beszerezni, mely ekkor már nehézségekbe ütközött volna. A terv érdekességét azonban 

az adja, hogy 1950. március végén foglalkoztak vele, és nem a terv felemelésére 

fókuszál, jóllehet más dokumentumokhoz képest magasabb tehergépkocsi mennyiséget 

írt elő. Mindebből csakis arra következtethetünk, hogy a Tervhivatal 1950 márciusában 

is még az 1950. évi tervvel foglalkozott, miközben már számos üzemben folyt a 

termelés. Súlyosbította a tervezés gondjait, hogy a Tervhivatalnak már az 1951. évi terv 

kidolgozásának metodikájával kellett foglalkoznia. A tehergépkocsi- típusokra, 

motorokra és motoralkatrészre lebontva a gyár 1950-ben a következőket teljesítette. 

 

 Operatív terv (db, Ft) Teljesítés (db, Ft) Tervszázalék 

Típus Mennyiség Érték terváron Mennyiség Érték terváron (%) 

D–350 

tehergépkocsi 

863 (+15 

db)403 

70.304.000,- 950 

(+15db) 

77.391.000,- 110.1 

B–350 

tehergépkocsi 

722 58.817.000,- 701 57.106.000,- 97.2 

D–413 motor 1090 24.962.000,- 1136 26.014.000,- 104.2 

B–413 motor 945 21.642.000,- 2085 21.733.000,- 100.4 

Motoralkatrész – 6.068.000,- – 6.137.000,- 101.1 

 

A Csepel Autógyár 1950. évi termelése 

Forrás: MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I/1–602. 

 

                                                 
403 A táblázatban közölt 15 darab teherautó 1950. I. negyedévében készült el. A tervezett 1600 darab 
tehergépkocsi helyett 1950-ben 1666 darabot gyártottak. 
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Az ötvenes évek egyik legtöbbet gyártott tehergépkocsija a dízelmotorral hajtott D-350 

típusjelű tehergépkocsi volt. A Csepel Autógyár az 1950. évi teljes termelési tervét 

103%-ra teljesítette. Az eredmények ellenére a gyár mérlegbeszámolója az 1949. 

novembertől 1950. december 30-ig terjedt időszakra 49.3 millió forint üzemi és 48.1 

millió forint vállalati veszteséget mutatott ki.404 A nagy összegű veszteség oka az volt, 

hogy a tehergépkocsik gyári bruttó eladási árát a tervezett 158 ezer forinttal szemben 

1950. augusztus 1-i hatállyal 105 ezer forintban állapították meg.405 A 

tehergépjárművek eladási árait a későbbi években fokozatosan leszállították és a 

veszteségeket a felettes minisztérium kipótolta. Mindennek nyomán a tervgazdaság 

egyik állandó jellegű kérdésévé vált az önköltség csökkentése. Mindez érthető is, hiszen 

alapvetően nem lett volna kifizetődő egy tehergépkocsi legyártása akkor, ha a ráfordított 

anyag és energiaszükségletek nem fedezik azt. Központi célkitűzésként szerepelt a 

termelési terv teljesítésének minden más érdek elé való helyezése, a gazdaságos gyártás 

szempontjainak jelentős háttérbe szorulásával. 

A vállalat kezdeti termelését hátrányosan befolyásolta az a körülmény is, hogy 

hiányos gépparkkal és hiányos felkészültséggel kellett a gyártást megindítani A 

korábban a Rákosi Mátyás Vas- és Fémművektől kapott gépek mindössze a termelés 

minimális elindítását tették lehetővé. Mindezt tetézte, hogy a munkások egy része nem 

volt betanítva, és sok esetben előfordult, hogy az újonnan beállított munkás még a gépet 

sem tudta kezelni. Különösen szembetűnő ez a körülmény a mezőgazdaságból ekkor 

tömegesen az iparba áramló rétegre. A termelés megindulásakor az első hónapokban a 

teljes gépparkot sem lehetett leterhelni. Érdekes kettősség figyelhető meg tehát a gyár 

esetében. Először is a termelés viszonylag pontos teljesítése, másrészt pedig a 

veszteséges, nem kifizetődő termelés. A mérleg szerinti tiszta vagyon 1950. december 

31-én 254.416.000 forint volt. A gyár a Minisztertanács határozatának megfelelően első 

számadási tervét 1950. december 31-én zárta. A járművek eladásából 1950-ben 

170.416.000 forint származott, a motorok és alkatrészek eladásából pedig 4.591.000 Ft. 

A veszteségmentes termelést a tervek szerint 1951 végére kellett elérnie a gyárnak. 

A hamar fellépő veszteségek alakulásáról a Csepel Autógyár vezérigazgatójának, Bíró 

Ferencnének az Állami Ellenőrzési Központhoz írt leveléből következtethetünk. Az 

előrelátható veszteséget az Országos Tervhivatal is megpróbálta enyhíteni, amikor is a 

                                                 
404 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I/1–602. 
405 Mindkettő forgalmi adót is tartalmazott. 
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gyár még 1950. februárban 16 millió, 1950. április második felében pedig 12 millió 

forint összegű célhitelt kapott.406 

Bíró Ferencné egy másik levelében azt közölte a szervvel, hogy a termelés 

elindítása jelentős nehézségeket jelentett a vállalat számára, ugyanis már ekkor a 

külföldről érkező import elhúzódása miatt komoly anyaghiány jelentkezett csavarokban 

és mérőműszerekben. A fenti okok miatt nem első ízben a vállalatnak a 

magánszektornál kellett vásárlásokat végezni, hogy az üzem folyamatos termelését 

egyáltalán tartani tudják. Ez utóbbi tényező, mely a leendő gyáróriás kezdeti felfutását 

jelentette, szinte hihetetlenül is hangozhat, akkor, amikor a korszakban egy 

központosított tervutasításos rendszer bontakozott ki. Az eset másik érdekessége, hogy a 

Csepel Autógyár levelében rendkívül jól érzékelhető annak hangsúlyozása, hogy az 

autógyár a vásárlásokat „csak a legnagyobb szükség esetén választotta”. Bíróné 

szabadkozva, a Központ kiszállását kérte a magánvásárlások ügyének a megtárgyalására 

érzékelhetően tartva egy esetleges szankciótól: […] „mert el szeretnénk kerülni, hogy 

későbbi időpontban – a viszonyok változása esetén – utólag esetleg észrevételek 

tétessenek ezen eddig eszközölt, és a jövőben is valószínűleg még egy ideig eszközlendő 

bevásárlások tekintetében.”407 A levélre az ÁEK mindössze annyiban reagált, hogy a 

szerv operatív vizsgálatot nem folytat, és ha anyaghiánnyal kapcsolatos problémája van 

a gyárnak, az kizárólag a felettes szerv hatáskörébe tartozik. Bíróné leveléből két 

dologra következtethetünk. Egyrészt arra, hogy ténylegesen is tartott egy esetleges 

állami ellenőrzéstől – mely az év közepén be is következett –, másrészt arra, hogy a 

minisztériumhoz nem kívánt fordulni, amely ismerte a gyár felfutási időszakában 

jelentkező anyagellátási nehézségeket, és érdemben nem tudott volna intézkedni. 

Az említett és a vállalatvezetés részéről sejtett vizsgálat 1950. augusztus 25-én 

következett be az ÁEK Hitelügyi Osztálya részéről. A vizsgálat azt állapította meg, 

hogy […] „a vállalat II. n. é[vi] önköltségi tervében a félévi eredmény kimutatás 

alapján észlelt lemaradást mi idézte elő.” 408 Az eredmény és a vagyonkimutatás között 

jelentkező eltérés oka az volt, hogy a vállalat önköltségi tervénél tervezett egységárak 

időközben módosultak. A Csepel Autógyár első félévi jelentéséből kitűnik, hogy az 

anyagfelhasználás tekintetében is jelentős eltérés mutatkozott a tervezetthez képest. Az 

                                                 
406 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I/1–602. 
407 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I/1–504. A Csepel Autógyár levele az Állami Ellenőrző Központnak, 1950. 
május 15. 
408 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. I/1–504. Az ÁEK feljegyzése, 1950. szeptember 13. Következő idézet 
ugyaninnen. 
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eredmény kimutatásban a gyár anyagfelhasználás címén 16 millió 515 ezer forint 

összeget jelentett, miközben a tényleges anyagfelhasználásra fordított összeg 27 millió 

92 ezer forint volt. A revizorok a vállalat főkönyvelőjét vették célba, és a 

dokumentumok áttanulmányozása, valamint a revizor „kihallgatása” során 

megállapították, hogy a két szám közötti eltérésnek az volt az oka, hogy a gyár 

főkönyvelője csak a szabályszerűen kiírt anyagvételezéseket könyvelte, viszont „a 

Járműgyár adminisztrációja még nem működik kifogástalanul és igen gyakori az az 

eset, amikor anyagot kivitelezés nélkül, vagy szabálytalan módon történő kivételezéssel 

használnak fel.” 

A fenti eset rámutat a Csepel Autógyár termelésének és anyagkezelésének az első 

hónapokban fennálló állapotára. Több esetben is előfordult, ugyanis, hogy a 

rendelkezésre álló nyersanyagok dokumentálás nélkül lettek felhasználva, így azok egy 

belső, vagy akár külső ellenőrzés alkalmával hiányként jelentkeztek. A feljegyzés 

készítője és a felettes szervek az adminisztráció és mögötte a személyek 

pontatlanságában látták a hibák forrásait, amely azonban tudvalevő, nem minden 

esetben fedte a valóságot. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a hiánygazdaság keretei 

között a kapcsolati tőke hatványozott jelentőséggel bírt, amely a Csepel Autógyárban is 

jól tetten érthető. Az esetek egy részében megfigyelhető, hogy a vállalat azért, hogy ne 

mindig a felettes szervekhez kelljen fordulnia az anyagszükséglet biztosítása érdekében, 

kerülő megoldásokat alkalmazott. 

Mint ahogy már korábban utaltam rá, az általam „emberi tényezőnek” nevezett és a 

rendszerre oly jellemző sajátosságot a gyártörténeti témájú elemzések során nem 

hagyhatjuk figyelmen kívül. Továbbmenve az esetek többségében igencsak jól 

dokumentálható, amikor a személyes közbenjárás egy-egy esetben a felmerülő 

problémák megoldását jelentette úgy, ahogy arról a felettes hatóság nem, vagy csak 

később szerzett tudomást. Hasonló és a fentiekben már említett helyzetnek lehetünk 

tanúi akkor is, amikor a vállalat a „magánosoktól” szerzett be a gyártáshoz 

nyersanyagot és erről csak utólagosan értesítette az Állami Ellenőrző Központot. 

Minden bizonnyal a Csepel Autógyár anyagellátásának helyzetét a leghitelesebben 

következő munkás-visszaemlékezés adja vissza. 

Az anyagellátással mindig gondok voltak. Egyszer elfogyott a bütykös tengely 

anyag. Hívat minket a Bíróné, és azt mondja, hogy szerezzünk, ő tudja, hogy a 

gyártelepi állomáson van egy vagon anyag, ami a Rákosi Műveké ugyan, de hozzunk 
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onnan. Nem volt mit tenni, ez lényegében utasítás volt. Elmentünk a Kopácsival,409 és 

kipakoltuk az egészet a kocsikba. Elől ültünk a teherautóban, szól a Kopácsi, hogy te, 

jön utánunk a rendőrség. A portánál már látták, hogy mi jövünk, kinyitották a kaput, de 

a rendőrök nem tudtak rögtön utánunk jönni. Felmentünk a Bírónéhoz, mondtuk neki, 

hogy mi történt. Ő azzal a furcsa akcentusával azt mondta, hogy „nem kell ám 

megijedni”. A rendőrök pedig feljöttek közben, de már a folyosón szóltak nekik, hogy 

vigyázzanak, ebből bajuk lehet. Ők persze nem tudták, hogy ki az a Bíróné, 

nekitámadtak, hogy hogy képzeli ezt, meg hogy ő is elő lesz majd véve. Mariska pedig 

szépen elmondta nekik, hogy ő kicsoda. Azok meghunyászkodtak, majd jött a gyári 

őrség, és elvezette a rendőröket. Bíróné aztán este szépen hazament, és elmondta az 

esetet a férjének, aki a csepeli Rákosi Művek igazgatója volt, hogy anyaghiány volt, nem 

tudott mást tenni. Másnap a csepeliek korrektül kiszámlázták a kölcsönvett nyersanyag 

árát, és tájékoztatták a rendőrséget, hogy nem történt semmi probléma. Na, így is ment 

ez akkoriban.”410  

A fenti visszaemlékezés rámutat a már többször említett személyes és sajátos 

elintézési mód megkerülhetetlenségére, amely nélkül a tervgazdaság rendszere nem 

működött volna. A fenti eset is bizonyíték arra, hogy a termelési és ezzel szoros 

összefüggésben a nyersanyagellátási problémákat a tervgazdaság „hagyományos” 

eszközeivel egyszerűen nem lehetett volna, vagy csak jelentős késedelemmel 

megoldani. Az a különleges helyzet, hogy Bíróné férje egyben a Rákosi Mátyás Vas- és 

Fémművek vezérigazgatója volt sajátos „előnyt” jelentett a Csepel Autógyárnak. Az 

esetek jelentős részében ugyanis a gyár kisegítette a szűkös helyzetben lévő Csepel 

Autógyárat. Ami Bíróné személyes szerepét illeti, a Csepel Autógyárban szintén 

meghatározónak tekinthető. Helmer Elemér és kollégája nyilvánvalóan a gyárigazgatói 

utasítás végrehajtói voltak, akik úgy jelennek meg az interjúban, mint akiket a rendőri 

követés miatt félelem töltött el. Az is szembetűnő, hogy a Csepel Autógyár két 

dolgozója a rendőrség elől egyenesen Bíróné irodájába ment, aki végül kapcsolatai útján 

elintézte az ügyet. 

Bíróné személyénél maradva és a közbenjárásával elintézésre kerülő eseteket 

megvizsgálva arra a következtetésre jutottam, hogy személye jelentős mértékben 

hozzájárult egyes gyárkapun belüli problémák elsimításához. A róla szóló 

                                                 
409 Kopácsi István, 1951 és 1953 között a Normáliagyár–Alkatrész-gyáregység, 1953-tól 1964-ig pedig a 
Motorgyár gyáregység-vezetője. Ezt követően számos vezetői tisztséget betöltött a gyárban. 
410 Interjú Helmer Elemérrel. Szigetszentmiklós, 2011. Készítette: Jószai Attila. 



133 

visszaemlékezések elsődlegesen korrektségét és határozott vezetői stílusát emelik ki, 

mely tulajdonságokat a dolgozói emlékezet a következőképpen fogalmazott meg: 

„Mariska néni – mindenki így szólította. Végtelenül korrekt ember volt, de tudott rendet 

tartani, ha arról volt szó.”411 Hasonlóan emlékezett meg róla Bursits Tiborné, aki 

közvetlenül ismerte: „Nagyon aranyos volt. Csak Mariska néninek hívtam. Közvetlen 

volt, de nagyon szigorú, akkor azért még dolgozni is kellett.”412 „ Igazságos volt, nem 

lehetett mellébeszélni, amit kiadott utasítást, annak a végrehajtását mindig 

ellenőrizte.” 413 A említett napi termelési kérdések és problémák tehát átszőtték a gyári 

mindennapokat. 

Az 1950. augusztusi vizsgálat elemzésére visszakanyarodva, természetesen a 

vállalat vezetése is előhozakodott sérelmével, melyet a revizorok a fentiektől 

elkülönítetten is kezeltek. A dokumentumok tanúsága szerint Bíróné azt rótta fel a 

revizoroknak, hogy a tehergépkocsik árát a Népgazdasági Tanács 1950. augusztus 1-i 

hatállyal 90 ezer forintra szállította le, miközben a gyártáshoz szükséges nyersanyagok 

és félkész termékek ára nagyrészt változatlan maradt. Mindez azt jelentette, hogy 

csupán a nyersanyag költsége majdnem elérte a termelési költséget, ami miatt nem 

csodálkozhatunk, ha a vállalat veszteségesen termelt. Bíróné mindezt még azzal toldotta 

meg, hogy – itt részleteket nem említ az ellenőri feljegyzés – egyes vállalatok terheit a 

Csepel Autógyárra „hárították”. Elmondása szerint ez „politikai okokból is 

kifogásolható” volt, mert a vállalat így elesett az esetleges nyereség-visszatérítés 

lehetőségétől, már amennyiben maradt volna. Bíróné fellépésével láthatóan arra akart 

utalni, hogy a fenti okokból kifolyólag a vállalat szociális célokra a tervezettnél kisebb 

összegeket tudott fordítani. Az Iparügyi Minisztérium jelen lévő képviselője ígéretet tett 

a kérdés kivizsgálására, azonban ez idáig nem sikerült olyan iratot találni, amely a 

kérdés megoldására utalt volna. 

Előfordult olyan eset is, amikor a Csepel Autógyár a szerszám- és gépellátásában 

jelentkező problémákat maga jelezte a Központ felé, az ellenőri levelek pedig a gyár és 

a szerv közötti telefonbeszélgetésekre utalnak. 1950. októberben a Csepel Autógyár az 

ÁEK érdeklődő levelére válaszolva például közölte, hogy ún. csigafúrókban javult a 

gyár helyzete, más szerszámok tekintetében pedig nem.414 A megmunkáló- és 

                                                 
411 Interjú Istvanov Sándorral. Tököl, 2011. Készítette: Jószai Attila. 
412 Interjú Bursits Tibornéval. Szigetszentmiklós, 2011. Készítette: Jószai Attila. 
413 Interjú Helmer Elemérrel. Szigetszentmiklós, 2011. Készítette: Jószai Attila. 
414 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. I/1–504. A Csepel Autógyár levele az Állami Ellenőrző Központnak, 1950. 
október 23. 
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szerszámgépek száma egy 1950. december 31-i táblázatos kimutatás szerint összesen 

745 darabot volt.415 Az anyag- és szerszámellátás területén az 1950-es évhez képest 

mérhető javulás csak jóval később, 1953-tól következett be. 

Az előzőekhez kapcsolódóan, egy eddig még nem ismert és meghiúsult, jelentős 

volumenű tehergépjármű-ügyletről szeretnék szólni. Ebből egyrészt arra 

következtethetünk, hogy a gazdaság meghatározó vezetői, köztük Gerő Ernő is 1950-

ben azzal számoltak, hogy a Csepel Autógyár által gyártani szándékozott gépjármű 

mennyisége korántsem fogja kielégíteni az ország megnövekedett szükségletét. 

Másrészt arra mutat, hogy a gazdasági vezetés nagyon is jól érzékelte az országban 

uralkodó állapotokat, ami a tehergépjárművek számát illeti. Ennek következtében nagy 

mennyiségű tehergépjármű „tőkés relációból” való beszerzése mellett döntöttek. Az ügy 

harmadik tanulsága, hogy az ötéves terv külkereskedelmet érintő fejezete szintén 

nélkülözte a realitásokat. Eszerint 1950-ben a gépjármű-külkereskedelem a MOGÜRT 

Gépjármű Külkereskedelmi Vállalaton416 keresztül az alábbi, lényegében teljesíthetetlen 

gépjárműmennyiséget kívánta külföldről beszerezni. 

 

Tehergépkocsi Darabszám Millió devizaforint 

Dokument terv 3116 118.920/m dft 

Operatív terv 3187 55.330/m dft 

Teljesítés 787 44.200/m dft 

Statisztika által nem jelentett 801 16.000/m dft 

 

Tehergépkocsi-behozatali terv és teljesítés az 1950. évre 

Forrás: MNL OL, XIX-F-6-a, 122. d. 

 

A döntés politikai vetületére rávilágító levéltári forrásokat Gerő Ernő és Rákosi Mátyás 

iratai között sem sikerült fellelnem, azonban feltételezem, hogy a kísérletről teljes 

tudomásuk volt. A tervezett ügyletre az Állami Ellenőrző Központ Külkereskedelmi 

Főosztályának a MOGÜRT Gépjármű Külkereskedelmi Vállalat ellenőrzésével 

                                                 
415 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I/1–504. Általános adatok a Csepel Autógyárról, 1951. április 3. 
416 A MOGÜRT 1946 februárjában alakult, mint a Gépjármű Roncsgyűjtő és Építő Központ jogutódja. A 
központ feladata volt, hogy 1945 után az országban elfekvő gépkocsironcsokat állami megbízásból 
összegyűjtse. 1949 márciusában a MOGÜRT nemzeti vállalattá alakult át MOGÜRT Magyar 
Autókereskedelmi Nemzeti Vállalat néven. Feladata gépjárművek és ezek alkatrészeinek forgalmazása, 
valamint a gépjárművek javítása és karbantartása. A MOGÜRT Gépjármű Külkereskedelmi Vállalat 
megalapításáról a Népgazdasági Tanács 68/1949. N. T. sz. határozata rendelkezett. 
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kapcsolatos iratainak tanulmányozása közben találtam rá. Az ügy súlyát mutatja, hogy 

említésre kerül az Országos Tervhivatalnak az ötéves terv külkereskedelmi tervéről 

készült jelentésében is, melyet a KGM Titkárság iratai között fedeztem fel.417 Egy 

fontos utalás azonban segített eligazodni a gépjárműbeszerzés hátterét illetően, 

amelyből kiderül, hogy a beszerzésre a hadiiparnak volt mindenáron szüksége, mivel a 

Csepel Autógyár termelésének a felfutása még váratott magára. 

A kísérlet lényege 1443 darab GMC és 100 darab Dodge használt tehergépjármű 

vásárlása lett volna Nyugat-Európából darabonkénti 2900 márkáért, mely a nemzetközi 

életben bekövetkezett feszültségek miatt teljes egészében meghiúsult.418 Fontos adalék, 

hogy a MOGÜRT és jogelődje még közvetlenül a háborút követően, 1945-ben és 1946-

ban állami megrendelésre gondoskodott használt amerikai háborús tehergépjárművek 

beszerzéséről. Ezek a gépjárművek számos más típussal – amely miatt a magyar 

tehergépjármű-állomány rendkívül vegyes képet mutatott – egyetemben az országban 

működőképes állapotban voltak, de az alkatrészellátásuk akadozott. 

1950-re nyugat-németországi megszállási övezetében az amerikai hadsereg az 

Európában maradt készleteit kiárusította, melyek nagy része Franciaországba, Svájcba 

és Svédországba került. A még rendelkezésre álló katonai gépjárművek nagy része – 

ahogy erről a külföldi kiutazásról készített jelentésben is olvashatunk – „inkább 

roncsnak, mint árucikknek” volt tekinthető, azonban Magyarország még így is 

benyújtotta igényét ezek megvásárlására.419 A magyar elképzelés az volt, hogy a 

tehergépjárművek megvételével azokat külföldön újjáépítik, illetve alkatrésznek 

használják fel. A beszerzésnek a magyar fél nagy jelentőséget tulajdonított, a külföldi 

partnerek, értékesítők pedig jó üzletet láttak benne. A jelentés 1950. márciusban 

egyértelműen fogalmazott felhívva a figyelmet a gyors beszerzés fontosságára: 

„Amennyiben akár a GMC-tehergépkocsik megvétele, akár kitermelés útján [t. i. 

alkatrésznek – K. A. megj.] való megvétele, vagy javítása szóba jöhet, úgy ebben a 

kérdésben rendkívül gyorsan kell határozni, mert a még meglévő tételek eladása igen 

gyors tempóban folyik, üzletkötések jóformán a szemünk előtt mentek végre, és 

meggyőződésünk szerint 1–2 hónapon belül erről a területről további ilyen árut kapni 

                                                 
417 MNL OL, XIX-F-6-a, 122. d. Az Országos Tervhivatal jelentése a Magyar Népköztársaság ötéves tervének 
1950. évi teljesítéséről. 1951. 
418 Simándi Irén foglalta össze, hogyan tekintett a Szabad Európa Rádió (SZER) a magyar gazdasági 
folyamatokra 1956-ig. SIMÁNDI IRÉN: A magyar gazdaság a Szabad Európa Rádió reflektorában. Történelmi 
Szemle, 2000/1−2. 129−152. 
419 MNL OL, XIX-A-30-f, 16. d. V/722. Kivonat D. József és E. György jelentéséből, 1950. október 3. 
Következő idézet ugyaninnen. 
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nem fogunk tudni.” Az ügy tehát a gépjárművek gyors kiválogatását és a gyors 

üzletkötést igényelte volna. A külföldi tárgyalások során a magyar fél a különböző 

értékesítő vállalatokon keresztül viszonylag kedvező ajánlatokat kapott újjáépített, 

festett és generáljavított tehergépjárművekre, azonban az üzlet mégis meghiúsult. Ennek 

megdöbbentő, de egyúttal érthető okairól és részleteiről az Állami Ellenőrző 

Központnak írt jelentésből szerezhetünk tudomást.420 

A jelentés szerint az üzlet elmaradásának egyidejűleg több oka is volt. Egyrészt a 

Honvédelmi Minisztériumtól a pontos, igényelt darabszám csak 1950. áprilisban 

érkezett meg, melyről a MOGÜRT májusban a Külkereskedelmi Minisztériumot is 

értesítette. Másrészt az értékesítő cégek és a MOGÜRT között a személyes 

megállapodások mellett levelezésben is folyt árajánlatkérés, mely rendkívül elnyújtotta 

a sürgős üzletet. Sok esetben a kiutazásra a vízumengedélyek megszerzésének a 

nehézségei miatt csak késve kerülhetett sor, továbbá nehezítette a folyamatot az is, hogy 

három különböző országba utaztak a MOGÜRT képviselői a tárgyalásokra, köztük 

Nyugat–Németország angol-amerikai megszállási övezetébe, Franciaországba és 

Belgiumba. 

A tárgyalások megszakadásának és a beszerzés meghiúsulásának azonban két fő 

oka volt. Az egyik, hogy a Külkereskedelmi Minisztérium végezetül nem fogadta el az 

árajánlatokat – feltehetően az ügyletet takarékossági célokból a legkisebb anyagi 

ráfordítással kívánták megoldani. A másik tényező, amely ennél is hangsúlyosabban 

esett a latba, a koreai háború volt: a nemzetközi politikai helyzetben bekövetkezett 

változás okozta az üzlet elhalását. A jelentés hozzátette, hogy […] „kell ő időben, 

különösen a koreai események előtt, megfelelő, gyors, konkrét bonyolítással a gépkocsik 

importja biztosítható lett volna.”421 A dokumentum hozzáteszi, hogy az üzlet a 

nyilvánosság legnagyobb kizárásával valósult volna meg, azonban kiszivárogtak 

információk, melyek végül hozzájárultak a kérdés elodázódásához is. Az OT jelentése – 

mely korántsem „szokványos” információkat is tartalmazott – úgy kommentálta az 

ügyet, hogy az a nyugati országok „diszkriminációs politikája következtében hiúsult 

meg.”422 Valamint hozzáteszik, hogy a külkereskedelmi vállalat, t. i. a MOGÜRT is 

követett el hibát azzal, hogy […] „túl nagy zajjal csinálta a vásárlást, igen sok 

                                                 
420 A Honvédelmi Minisztérium is kapott jelentéseket, melyek azonban az ÁEK iratai között nem voltak 
fellelhetők. 
421 MNL OL, XIX-A-30-f, 16. V/722. 
422 MNL OL, XIX-F-6-a, 122. d. Az Országos Tervhivatal jelentése a Magyar Népköztársaság ötéves tervének 
1950. évi teljesítéséről, 1951. 
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ajánlatot kért.” Végeredményben, ahogy ezt az érintettek is megállapították, a vásárlási 

akció mindössze két hónapon csúszott el. Ebben meghatározó volt a magyar szervek 

késlekedése, az ártárgyalások nyilvánosságra kerülése és nem utolsósorban a 

nemzetközi helyzetben bekövetkezett, és így Magyarországra negatívan ható 

változások. 

Ami az ügy részletes taglalását indokolttá tette, részben már említettük. Hozzá kell 

azonban tennem, hogy a magyar ipari vállalatok jelentős szerszámhiánnyal küszködtek, 

továbbá az elkészült tehergépjárművek alkatrészellátása sem volt megoldott. A 

későbbiekben megkísérelték orvosolni ezeket a problémákat. Mindazonáltal, a politikai 

vezetés a magyar tehergépjármű-szükséglet biztosítása érdekében a tervgazdaság 

rendszerének képzeletbeli színfalai mögött, a nyilvánosság kizárásával, a tőkés 

országokkal alkudozásba kezdett. A Csepel Autógyár az ügyben nem került említésre. 

Azonban biztosan állítható, hogy azért kísérelték meg a tehergépkocsikat importból 

beszerezni, még úgy is, hogy azok jelentős részben javításra szorultak volna, mivel még 

nem alakult ki a vállalat ütemes termelése. Mindez végeredményben utal a hadiipari 

lobbi háttérben jelenlévő tevékenységére is. A következő alfejezetben az anyagellátás 

kérdését elemzem, továbbá a termelékenységnek a korszakban sok fejtörést okozó 

problémáit vizsgálom. 

 

 

4. 4. A NYERSANYAGHIÁNY ÉS A TERMELÉKENYSÉG KÉRDÉSEI  
 

Tanulságos annak vizsgálata, hogy a Csepel Autógyár a dolgozat által érintett 

időszakában hogyan és milyen mértékben volt képes megfelelni a felettes hatóság által 

előírt követelményeknek. Időszakunkban a termeléshez szorosan kapcsolódó, az ötéves 

tervben is részletezett központi előírás volt a termelékenységség, az ütemes termelés és 

az önköltség csökkentésének minden áron való teljesítése. Ezekre vonatkozóan az 

ötéves tervben számos elképzelés volt, melyek megvalósítása érdekében állandó, 

feszített munka folyt. A kérdés meglehetősen komplex elemzést igényelt. Ebben az 

alfejezetben a termelés, a tervteljesítés kérdéseivel szoros kapcsolatban azt vizsgálom, 

hogy a vállalat mennyiben tudott az elvárásoknak megfelelni, azok milyen áldozatokat 

igényeltek a gyártól. Továbbá nem utolsósorban azt is megpróbáltam rekonstruálni, 

hogy a fenti tényezők hatásai hogyan jelentkeztek a munkások napi 

munkabeosztásában, végeredményben az előírt célokért milyen árat kellett fizetniük. 
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Alapvető forrásként használtam fel az Állami Ellenőrző Központ iratait, valamint a 

Csepel Autógyár mérlegbeszámolóit. Természetesen továbbra sem hagyhattam 

figyelmen kívül a fontosabb pártszervek vonatkozó iratanyagainak feldolgozását sem. 

Úgy gondolom, hogy a fenti kérdések elemzése a klasszikus politikatörténeti jellegű 

tudományos munkák mellett esetleg „száraznak” tűnhet. Éppen ezért nem csupán a 

hivatalos párthatározatok és egyéb testületek döntéseinek ismertetésére szorítkozom. Az 

elemzés során igyekszem bemutatni, hogy a termelés a munkások számára milyen 

mindennapi tapasztalatokkal járt. Ezen ismeretek többet árulnak el a korról, mint a 

tömegesen keletkező hivatalos határozatok. Úgy vélem ugyanis, hogy mindezeken 

keresztül az állami gazdasági és a vállalati vezetés színvonalára, minőségére és azon 

keresztül a vállalat állapotára, végső fokon az ország gazdasági helyzetére is 

következtetéseket lehet levonni. Az elemzés a dolgozatnak ebben a fejezetében az 1951. 

év főbb kérdéseire fókuszál, és a termelés különböző szegmensein keresztül mutatja be 

a címben szereplő problémákat. Azonban tisztában vagyok azzal, hogy a téma komplex 

jellege, valamint az, hogy a termelékenység, az önköltségcsökkentés és még számos 

kérdés elemzését nem lehet egy évhez kötni, ezért mind az 1950-es, mind pedig az 

1952-es esztendőkből is számos példa szerepel a fejezetben.423 

 

NYERSANYAGHIÁNY  

 

Az 1951-es esztendő annyiban is különleges volt a vállalat számára, mivel az ötéves 

terv jelentős, irreális termelésemelkedést, ezzel összefüggésben pedig további jelentős 

beruházásokat irányzott elő a közlekedési eszközök gyártása terén. „Az ötéves terv első 

esztendejében új autó- és motorgyárat424 létesítettünk. Ezt az újonnan beindult modern 

gyárunkat az ötéves terv alatt tovább fejlesztjük. Hatalmas növekedést ér el öt év alatt 

tehergépkocsi és autóbuszgyártásunk. Hatszor annyi tehergépkocsit, nyolc és félszer 

annyi autóbuszt gyártunk 1954-ben, mint a hároméves terv utolsó évében. Az ötéves terv 

folyamán gépiparunk 25 ezer tehergépkocsit, 5600 autóbuszt juttat népgazdaságunk 

részére.”425 

 1951-ben a kitűzött célok között szerepelt 3767 darab D-350-es, 790 darab D-130-

as, ezáltal összesen 4557 darab tehergépkocsi, 7178 darab 413-as motor és 5347 darab 

                                                 
423 Az önköltségcsökkentés kérdéseivel részletesen a 4. 9. számú alfejezet foglalkozik. 
424 Utalás a Csepel Autógyárra és a Győri Autógyárra. 
425 MNL OL, M-KS 276. f. 89. cs. 39. ő. e. „Az ötéves terv” című kiadványhoz az Országos Tervhivataltól 
átküldött anyagok. 1951. április 17. 
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kardán legyártása. Az Országos Tervhivatal 1951. május 24-én közzétett állásfoglalása 

szerint a Csepel Autógyár az ötéves terv keretében a gyártást 1955-ig oly módon fogja 

fejleszteni, hogy a termelési ütemterve szerint 1955-ben gyártani tudjon 25 ezer darab 

motort, 10 ezer darab tehergépkocsit, 18 ezer darab kardánt és 15 ezer darab 

hajtóművet. A gazdaságpolitika irányítói végeredményben az autógyár termelésétől 

várták a közlekedés és a szállítás megnövekedett igényeinek a kielégítését, az export 

növelését, és ahogy a források is kiemelik, azt, hogy a „honvédelem szükségletét 

ellássuk.”426 

 
 Operatív terv (db, Ft) Teljesítés (db, Ft) Tervszázalék 

Típus Mennyiség Érték 

terváron 

Mennyiség Érték 

terváron 

(%) 

3.5. t alváz 

dízelmotorral 

810 72.200.000,- 862 76.190.000,- 105.5 

3.5 t alváz 

benzinmotorral 

300 22.950.000,- 301 23.027.000,- 100.3 

413 dízelmotor 

I. negyedév 

1155 26.450.000,- 1199 27.458.000,- 103.8 

413 

benzinmotor, I. 

negyedév 

227 5.199.000,- 227 5.199.000,- 100 

motoralkatrész 

I. negyedév427 

– 8.361.000,- – 8.118.000,- 97.1 

 

A Csepel Autógyár 1951. év első negyedévi termelése és értéke a főbb gyártmányok 

tekintetében 

Forrás: MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I–602. 

 

                                                 
426 U. o. 
427 MNL OL, XIX-A-30-a, 22. d. I–400. A vállalatok terveiben és teljesítési kimutatásaiban a pótalkatrészek 
külön tervszám alatt szerepelnek. Jármű pótalkatrész címre a Főosztály nem kapott 1951-re keretszámot, 
hanem azt maga hasította ki az árutermelési keretszámból és osztotta fel a vállalatok között. 1951-ben 
összesen 30 millió Ft összegű pótalkatrészt kellett legyártani, ebből 1951. I. negyedévre lemaradással 
legyártottak a tervezett 13.1 millió Ft helyett csak 8 millió Ft értékű motoralkatrészt. A Győri Autógyárnak a 
terv szerint 20 millió forintos tétellel kellett volna számolnia, ami azért olyan magas, mert az első negyedévre 
tervezte be az egész évi lemaradásának pótlását. A Csepel Autógyár III. negyedévig viszont a 
pótalkatrészgyártásban 20 millió Ft-ot teljesített.     
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A számokból két következtetést tudunk levonni. Az első, hogy ismét a 3.5 tonnás 

dízelmotorral ellátott alvázakból gyártották a legtöbbet. Mindez talán nem feltűnő, 

hiszen ez az alváz szolgált alapjául a D–350-es tehergépkocsiknak, melyek 

keresettebbek voltak a hazai és a külföldi piacokon, mint a benzinmotorral meghajtott 

tehergépkocsik.428 A másik következtetés a motoralkatrész-gyártás adataiból vonható le, 

ugyanis az alkatrészgyártás – beleértve a pótalkatrészgyártást is – a Csepel Autógyár 

„gyengéi” közé tartozott. Ezek csak negyedévi bontásban ismertetett számok. A vállalat 

1951. március 31-ig – majdnem az első negyedév végére – 2830 darab tehergépkocsit 

gyártott, de a gyártás nem volt folyamatos. Mindez a korszakban egy tényezőre 

vezethető vissza, ez pedig a kooperáló vállalatok késedelmes és akadozó szállítása, 

mely mögött a „begyűrűző” anyaghiány állt. 

Ez késztette arra a Népgazdasági Tanácsot, hogy a véleménye szerint évi 5 ezer 

darab tehergépjárművet is legyártani képes vállalat évi tehergépkocsi kibocsátási 

mennyiségét 4500 darabban határozza meg.429 A vállalat az évi 5 ezer darab 

tehergépkocsi-termelést ugyan nem érte el, de az 1951. évben mindösszesen 4627 

tehergépkocsit gyártott.430 A késedelmes alkatrészszállítások miatt az egyes hónapok 

első felében emelkedett az állásidő, a második felében pedig nőtt a túlóra.431 Ilyen 

körülmények között a terv teljesítését, sőt lényegében túlteljesítését a munkaverseny-

mozgalom fejlesztésével igyekeztek elősegíteni. 1951. április közepén a vállalat 

dolgozóinak már 82.1%-a volt versenyben. A páros versenyzők száma ekkor 1569, a 

brigádban versenyzőké pedig 1156 fő volt és 240 brigádról tudunk.432 

Ezt támasztja alá a KGM 14. Járműipari Főosztály Termelési Osztályának jelentése 

is, mely a kiemelt vállalatok433 rövid jellemzését adja: „A vállalat – [t. i. a Csepel 

Autógyár – K. A. megj.] úgy szervezési, mint munkaverseny vonalon a legjobbak 

                                                 
428 A vállalat a megalapítását követő első két évben a belföldi piacra, azon belül is a hadiipar számára termelt. 
Ezt követően 1951-ben jelent meg először a külföldi piacokon. 
429 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I–602. 
430 Az autógyár 1951. év végi termelési tervteljesítéséről, feltehetően az Államgazdasági Osztályon, Gerő Ernő 
részére feljegyzés készült. A feljegyzés készítője az autógyár és a KSH Ipari Főosztályának adatait is 
ellenőrizte. A KSH közlése alapján azt állapították meg, hogy az autógyár 1951. novemberi első két dekádra 
vonatkozó termelési számai helyesek, ellenben a harmadik dekáddal, amikor nem 445 darab, hanem csak 342 
darab tehergépkocsi készült el. Forrás: MNL OL, XIX-A-2-ii, 64. d. 600/G/52. Feljegyzés Gerő Ernő részére, 
1952. január 11. A feljegyzés szintén a termelés egyenetlenségéről árulkodik. A KSH adatai szerint az 1951. 
évi összes tehergépkocsi-mennyiség 4453 darab volt. Forrás: U. o. 
431 A tervgazdaság termelési ciklikusságát behatóan elemzi: KORNAI, i. m. 1989. 224–229. 
432 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. 1/I–054/1951. Állami Ellenőrző Központ Kohó- és Gépipari Főosztály 
iratai 1949–1956. Tárgyalási tervezet a Csepel Autógyárnál tartott általános vizsgálat során tett 
megállapításokról, 1951. április 25. 
433 Csepel Autógyár (valamint Győri Autógyár), Ganz Vagon és Gépgyár, Ganz Hajógyár, Magyar Vagon- és 
Gépgyár, Hoffher, később Vörös Csillag Traktorgyár. 
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közétartozik. A műszaki vezetők élvonalbeli szakemberek. Ennél a vállalatnál érvényesül 

a legjobban a szovjet tapasztalatok alapján kiépített gyárszervezés. A Párt és a 

Szakszervezet munkája a vállalatvezetéssel karöltve jó, és ezt tükrözik vissza a 

munkaverseny-mozgalom eredményei.”434 A Csepel Autógyár termelését hátrányosan 

érintette az is, hogy a vele legközvetlenebb kooperációban dolgozó Győri Autógyár 

jelentős anyaghiánnyal küszködött: „A vállalat nem tudja kiheverni az év elejétől 

fokozatosan szervezeti és anyaghiányok miatt előállott lemaradást. A vagongyártól való 

leválás után erősen feszített programot kapott kezdeti lemaradása behozása érdekében. 

Jelenleg (1951) a Csepel Autógyár patronálása alatt dolgozik, mint alkatrészeket gyártó 

üzem és a minisztérium is belefolyik a munkamenetek jobb megszervezésébe.”435 A 

vizsgálati jelentések is a termelés felfutásáról tanúskodnak. 1951-ben folytatódott az 

elkészült gépjárművek átadása a megrendelő vállalatok részére. Az átvevő vállalatok a 

gépjárműveket néhány kilométeres úton kipróbálták. Így naponként 15–20 

tehergépkocsit tudtak átadni. Érdekesség, hogy az Országos Tervhivatal rendelkezésére 

még szerződésen kívül is gyártottak tehergépkocsikat, amelyekről a későbbiekben a 

Tervhivatal rendelkezett.436 1951. február és március hónapokban 300 darab volt a 

szerződésen kívüli termelés, melyet be kellett kalkulálni a tervekbe. Ezekről a tételekről 

a Tervhivatal „saját úton” gondoskodott, márpedig olyan formában, hogy kiutalta az 

igénylőknek, tehát azon közületek részére, melyeknél a hivatal indokoltnak tartotta. 

1951. márciusban így utalt ki 22 darab tehergépkocsit a MÁVAUT, 21 darabot a TEFU 

és mindössze egy darabot az Autókereskedelmi Vállalat szükségleteinek biztosítására. 

A frissen újjáalakult Járműipari Főosztály jelentésében a következőket írta a 

járműipar helyzetéről: „Járműipari vállalatainkra ötéves tervünk fokozott feladatokat 

ró. E feladatok egy része jóvátételi, export, valamint különleges jellegű és 

megvalósításukhoz fontos érdekek fűződnek. Járműiparunk az ötéves terv első felében, 

amikor termelési feladatai az előző évi eredményekhez képest mintegy 33%-kal 

emelkedtek, globálisan jelentős eredményeket ért el. Mind járműipari vonalon, mind a 

főosztályhoz tartozó mezőgazdasági gépgyártás vonalán a vállalatoknál általában 

megállapítható, hogy a fejlődés különösen nagymérvben bontakozott ki az 

autógyártásban és a mezőgazdasági gépek gyártásában. Az a tény, hogy járműiparunk a 

fennálló hibák és hiányosságok ellenére is komoly eredményeket ért el, arra mutat, hogy 

                                                 
434 MNL OL, M-KS 276. f. 88. cs. 345. ő. e. Következő idézet ugyaninnen. 
435 A Győri Autógyár mellett Sopronban a Csepel Autógyár alárendeltségében dolgozott egy kisebb 
üzemegység „Csepel Autógyár Alkatrészgyára” elnevezéssel. 
436 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I–602. 
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egyes vállalatoknál olyan rejtett tartalékok állnak fenn, melyeknek feltárása még 

kedvezőbb eredmények elérését teszik lehetővé. […]  A munkaversenyt pedig 

állandósítani kell.”437 A fenti jelentés megállapításai különböző problémákra 

világítanak rá. Az idézet második mondatában egyrészt burkolt utalás történik a 

járműipari vállalatok tervteljesítéséhez fűződő „különleges érdekekről”. Mindez alatt a 

hadiiparnak tehergépjárművekben, műszaki eszközökben jelentkező legkülönfélébb 

igényeit kell értenünk, melyeket a jelentés érthető módon itt nem részletezett. Másrészt 

nagyon jól megfigyelhető a pártvezetés azon téves következtetése, miszerint az 

autógyártás fejlesztése során elért eredmények mellett további „rejtett tartalékok” 

állhatnak a vállalatok rendelkezésére. A következtetés a tervgazdasági rendszerben az 

volt, hogy a feltételezett kapacitásokat úgy lehet emelni, ha a dolgozókat a lehető 

legnagyobb számban vonják be a munkaverseny-mozgalomba. A termelésben 

megfigyelhető lemaradásokat lényegében csakis ezzel az egyetlen eszközzel kívánták 

orvosolni. A munkaverseny-mozgalom további erősítése a dolgozók sokszor végletekig 

menő kizsákmányolásával végeredményben lehetővé tette a készáru-termelési terv 

kisebb hiányokkal történő teljesítését is.438 

A tervgazdaság mechanizmusában jelentkező problémáknak ez a megoldási módja 

azonban nem küszöbölte ki a továbbra is fennálló nyersanyagellátási nehézségeket. Az 

erőforrások hiányának közgazdaságtani magyarázatát – mely a nyersanyagokra, az 

energiára vagy a munkaerőre, mint esetleges hátráltató tényezőkre terjed ki – Kornai 

János is feldolgozta munkájában. Szerinte a szocialista gazdaságirányítási rendszerben 

működő vállalat termelésére vonatkozó hiánymutatók normál értéke lényegesen a 

kapitalista vállalat hasonló mutatóinak normál értéke felett van. Azok a mutatók, 

melyek azt írják le, mely korlátokba szokott beleütközni a termelés bővítése, egy 

hagyományos szocialista vállalat esetében az „erőforráskorlátba ütközést” jelezné a 

leggyakoribbnak.439 A vizsgált időszakban a Csepel Autógyár vonatkozásában ezekre 

számtalan példát tudunk felhozni. Az MDP Államgazdasági Bizottságában már az 1950. 

év végén jelentés készült a járműipari vállalatokkal kooperáló gyárakról, 

nyersanyagellátásukról, erőforrásaikról és termelékenységük kérdéseiről. Ebben a 

Csepel Autógyár és a Magyar Vagon- és Gépgyár összehasonlítása kapcsán 

megállapították, hogy a terveket 1950. év végéig a két gyár lényegében teljesíteni tudta. 

                                                 
437 MNL OL, XIX-A-30-a, 22. d. I–330. 
438 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I–602. 
439 KORNAI, i. m. 1989. 63. 
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Továbbá: „Az időnkénti kieséseket kizárólag az anyagvonal440 [t. i. az anyaghiány – K. 

A. megj.] okozta. A tervszerűség a Csepel Autógyárnál ez ideig 100%, míg Győrben – 

ahol az anyaghiány nagymértékben hátráltatta a gyártást – nem érte el a 100%-ot. Az 

üzemeken belüli teljesítést vizsgálva tervszerűségi aránytalanságok a felfutás alatt 

előfordultak és előfordulnak, amelyek kiküszöbölése az anyagi vonalon kívül még a 

műszaki szervezés feladata lesz.”441 A jelentés feltehetően nem ad hiteles képet a Csepel 

Autógyár korabeli nyersanyag-helyzetéről, ugyanis nem időnként jelentkező kiesésekről 

beszélhetünk, hanem rendszeresen ismétlődő anyaghiányokról tesznek említést a 

levéltári források. Az esetek többségében a felmerülő nyersanyag-ellátási problémákat a 

párt szervei és a felettes minisztérium elintézték azzal, hogy a nehézségek pusztán a 

felfutási időszakra vezethetők vissza, és idővel azok megoldódnak. 

Érintőlegesen már szóltunk a Csepel Autógyárra is jellemző kooperációs vagy 

„alvállalkozói” együttműködésről, mely a tervgazdaság rendszerében sajátos keretek 

között működött. Kooperáció alatt azt értjük, amikor két különböző, vagy hasonló 

profilú vállalat egy termék, például tehergépjármű, vagy azok főegységeinek, 

alkatrészeinek előállítására együttműködési megállapodást köt. A kooperáció során 

termelésükben a tervelőírások alapján kölcsönösen segítik egymást. Tudni kell, hogy a 

Csepel Autógyár a vizsgált időszakban számtalan kisebb-nagyobb üzemmel állt szoros, 

„egymásrautaltsági” termelési kapcsolatban. Mindez azonban az esetek többségében azt 

eredményezte, hogy a beszállító vállalatnál jelentkező anyagszállítási probléma a 

„végfelhasználó” Csepel Autógyárnál okozott lemaradásokat. 

 

A vállalat megnevezése Gyártmány 

Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek szürkeöntvény, nyerskovács-áru, 

könnyűfém-öntvény 

MÁVAG – Budapest hossz- és kereszttartók, alvázrészek 

Magyar Bosch Különféle autóipari elektromos cikkek 

Bohus–Buchnitz szeleprugók, kapcsolómű-rugók 

Magyar Acél nyersszelep hordrugó 

ATRA dugattyúgyűrű, tömítőgyűrűk 

                                                 
440 A korszakban gyakori elnevezés volt az „anyagvonal” vagy „anyagi vonal”, mely alatt minden esetben a 
nyersanyag-kérdést értették. 
441 MNL OL, M-KS 276. f. 112. cs. 68. ő. e. A magyar gépjárműgyártás jelenlegi helyzete és perspektívája, 
1950. december 8. Következő idézetek ugyaninnen. 
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Magyar Mérő-műszergyár kilométeróra és különféle autószerelvények 

Kordatic ékszíj és egyéb gumirészek 

Műszaki Gumiáru Gyár különböző gumitömítések 

 

A Csepel Autógyárral 1950-től „üzleti” kapcsolatban álló főbb beszállító üzemek 

alkatrészek szerint 

Forrás: MNL OL, M-KS 276. f. 112. cs. 68. ő. e. 

 

A kooperációra érthető módon a Csepel Autógyárnak rendkívül nagy szüksége volt. A 

kezdeti meredek felfutási időszakban a fent felsorolt termékek gyártására a gyár 

egyáltalán nem lehetett felkészülve, valamint egyes, a profiltisztítással kapcsolatos 

kérdések mindössze csak 1952-re realizálódtak. Ezt támasztja alá az a jelentés is, mely 

szerint a felfutás során a Csepel Autógyárba számtalan új gépi berendezés került, de 

továbbra is kevés egycélú, azaz egy termék sorozatgyártására alkalmas géppel 

rendelkeztek. Mindez lehetővé tette volna akár egy, a kooperáló vállalatok által 

előállított termék Szigetszentmiklós–Gyártelepen történő előállítását is. Ezért kezdetben 

a Csepel Autógyár a motort, a tengelykapcsolókat, a kardántengelyt, a rakfelületet 

gyártotta, valamint az összeszerelést, az előkészítést és a kiszállítást intézte. A Magyar 

Vagon- és Gépgyárban folyt a D–350-es tehergépkocsi sebességváltójának valamint a 

kormányművének a gyártása, az Ikarus Karosszéria- és Járműgyárban pedig a 

motorsátor gyártása. 

A Csepel Autógyár részére a kellő mennyiségű és minőségű nyersanyag a 

disszertáció által vizsgált időszakban tehát nem minden esetben állt rendelkezésre. A 

járműipari vállalatokról készített és fent többször is idézett dokumentum a kooperáció, a 

gyártási kérdések vonatkozásában a hibák elsődleges forrásaként a nem megfelelő 

anyagellátást nevezi meg. A gyártással kapcsolatos problémák között a jelentés kiemeli, 

hogy a legnagyobb nehézségek egyrészt a hengerelt, húzott anyagok, lemezek, 

másrészről a kovácsolt anyagok és az öntvények területén mutatkoztak. A dokumentum 

ezen része már reális megállapítást tett, vagyis […] „hogy a kohó- és melegüzemű 

kapacitás felfutása nem tart lépést a gépkocsigyártással.” A gépjárműgyártás és a 

Csepel Autógyár anyaghiányának okait két tényezőre vezették vissza. Egyrészt a 

belföldi hengerművek késedelmes szállításaival, másrészt pedig a KGM Vaskohászati 

Főosztály javaslata alapján megrendelt import anyagok szintén jelentős időcsúszással 

jelentkező beérkezésével magyarázták. Ami az importszállításokat illeti, az 1950. évre 
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rendelt 700 tonna nyersanyagból a gépjárműgyártó ipar tekintetében „teljesen 

rendszertelen és a gyártásnak egyáltalán nem megfelelő szállítások mellett az év végéig 

cca. 250 tonna hátralékkal kell számolni.” A késedelmes szállítások ezért szükségessé 

tették, hogy a gépjárműipar részére az 1950-es és 1951-es esztendőkre megmunkálatlan 

kovácsárut importáljon a felettes minisztérium. 

Az anyaghiány területén a teljes kezdeti káoszról tanúskodik a jelentés következő 

összegzése is: „Az anyaghiány mellett gyártási nehézséget okoz az eddig feladott [t. i. 

megrendelt – K. A. megj.] kovács, illetőleg öntvényszállításokban mutatkozó nagy 

lemaradás. Az import anyagoknál az egész 1951. évi tervet veszélyezteti a keréktárcsa 

hiány, mert cseh vonalról a teljes szükséglet nem biztosítható. Belföldi vonalon 

nehézséget okoz a szűkkapacitás miatt a járműgyártáshoz szükséges gumiköpeny és 

tömlő-ellátottság ki nem elégítő volta.” Az anyaghiány megszüntetésére a vállalatok, 

köztük a Csepel Autógyár jelzései folytán minisztériumi szinten ugyan történtek 

lépések, mindezek azonban a kapkodásnak köszönhetően kevés eredménnyel jártak. 

A hiány súlyosságát mutatja, hogy az Államgazdasági Bizottságban úgy ítélték 

meg, hogy az – ha azonnali, hathatós lépések nem történnek – már veszélyezteti a 

gépjárműipar 1951. évi termelési tervének teljesülését is. Az Államgazdasági Bizottság 

ezért az Országos Tervhivatalt utasította, hogy „nyersanyagvonalon megszüntesse a 

hiányt.” Az ekkor készült ÁEK-vizsgálatok értelemszerűen megszaporodtak az 

autógyárnál, és egyebek mellett olyan fő kérdésekkel foglalkoznak, mint az 1951 és 

1952. évi tervek előkészítése és végrehajtása, a vállalatok közötti kooperáció, az 

alkatrészgyártás, a profilkérdések, a szériagyártás és az exportszállítások.442 

A fenti problematikánál maradva különösen a Csepel Autógyár 1950. és 1951. évi 

termelési tervében jelentett akadályokat a szerelvények és a szerszámgépek területén 

jelentkező hiány. Az autóiparhoz szükséges legkülönfélébb szerelvények gyártását is az 

anyaghiány nehezítette. Mindez pedig a sorozatgyártás felfutásához szükséges 

kísérleteket és próbákat hátráltatta. 1949-ben a Népgazdasági Tanács határozatot hozott 

arról, hogy a nyersanyagellátás területén az 1950. év folyamán az ország fokozatosan 

függetlenítse magát a nyugati piacoktól.443 Az Államgazdasági Bizottság idevonatkozó 

jelentése számon kérően meg is említette, hogy a határozat nem lett száz százalékban 

végrehajtva, melyről rövid kimutatást is készített. A szerszámgépek, szerszámok és 

                                                 
442 MNL OL, XIX-A-30-a, 22. d. I/1–051. 
443 80/1949. N.T. sz. határozat. „Külkereskedelmünk elvi és szervezési kérdéseiről.” Népgazdasági Tanács 
Határozatainak Tára, 3–5. sz. 1949. augusztus 14. 20–22 
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műszerek tekintetében a Csepel Autógyár jelentős hiányt szenvedett, melyet tetézett az 

is, hogy mindezeket a termékeket szocialista relációban, megfelelő határidőig nem 

tudták beszerezni. 

Mindez oda vezetett, hogy az autógyár egyrészt a már korábban említett 

„magánosoktól”, továbbá nyugati, „tőkés” relációban tudta csak a gyártáshoz szükséges 

nyersanyagait kipótolni. A bizottság így summázta a kaotikus állapotokat: „Az új 

típusokra való felfutás hatalmas mennyiségű szerszámkészülék és műszer legyártását, 

illetőleg beszerzését igényli. Az eddigi szükségleteket részben belföldön, részben pedig 

import útján sikerült biztosítani. Ezen a vonalon különösen a Csepel Autógyár van igen 

súlyos helyzetben.”444 A fent ismertetett probléma jelentős mértékben rávilágít a magyar 

gépjárműipar nyersanyagellátásának megoldatlanságára és kaotikus helyzetére, továbbá 

tágabb összefüggésben az ország és az ipar különböző szegmenseinek rendkívül 

megugró nyersanyagigényére, melyre a nehézipar egyáltalán nem volt felkészülve. Az 

említett 1949. évi népgazdasági tanácsi határozat ismeretében érdekes és 

anakronisztikus a politikai vezetés részéről, hogy az ország tehergépjármű-igényét az 

1950. évben az előző fejezetben tárgyalt és végül meghiúsult több mint ezer nyugati 

típusú gépjárművel kívánták kielégíteni. Mindeközben az ideológia és a propaganda 

szintjén szöges ellentétben álló kijelentéseket tettek a „Nyugattól való fokozatos 

eltávolodás” hangoztatásával.445 

A sok esetben permanens módon jelentkező nyersanyaghiány a termelési 

előirányzatok teljesítésének elmaradásában mutatkozott meg. A korszakban jelentkező 

hiány másik változata a Csepel Autógyárban is egyre nagyobb gyakorisággal jelentkező 

áramkimaradás volt. Ezekben az esetekben a munka szünetelt, a munkások pedig nem 

tudták teljesíteni a napi tervüket, amelyet később természetesen rohammunkával be 

kellett hozni. Ennek következtében merült fel a gyárban egy önálló áramfejlesztő 

berendezés megépítésének a szüksége. Az OT az Államgazdasági Bizottságnak készített 

előterjesztésében már 1951 januárjában foglalkozott az üzemek megnövekedett 

energiaszükségletének biztosításával.446 A Tervhivatal az indoklásnál elismerte, hogy 

                                                 
444 MNL OL, M-KS 276. f. 112. cs. 68. ő. e. A magyar gépjárműgyártás jelenlegi helyzete és perspektívája, 
1950. december 8. 
445 MNL OL, M-KS 276. f. 89. cs. 39. ő. e. „Az ötéves terv” című kiadványhoz az Országos Tervhivataltól 
átküldött anyagok. 1951. április 17. 
446 Az ország alumíniumtermelése és az üzemek villamosenergia-ellátásának biztosítása érdekében abszurd 
elképzelések is születtek. Az Építésügyi Minisztériumban például a felvidéki folyók (Vág, Garam, Ipoly) 
vizienergiájának hasznosítása céljából a Magyarország és Csehszlovákia közötti határok kiigazítása is 
felvetődött. A dokumentumokat közli: KISS ANDRÁS: Egy irreális terv 1951-ből. Archívnet, 12. évf. 2012/2. sz. 
http://www.archivnet.hu/gazdasag/egy_irrealis_terv_1951bol.html  
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ezek a beruházások a beruházási keretek tisztázatlansága miatt nem voltak 

előterjeszthetők. 

Ebből arra következtethetünk, hogy az ötéves terv során nem mérték fel reálisan az 

üzemek szintjén jelentkező energiaigényt. Az indoklásban kiemelték: „Ipartelepeink 

felfutó termelési kapacitása szükségessé teszi, hogy a gőzenergiát előállító 

berendezéseiket is bővítsük, és így indokolttá válik, hogy ezen üzemek mellé egy modern 

ellennyomású erőtelepet állítsunk fel.”447 A tervezés során azzal számoltak, hogy az új 

erőmű jobb hatásfokkal látja majd el az üzemet gőzzel és villamos energiával. Az ötéves 

terv keretében a Csepel Autógyár gőzellátására a meglévő négy kazán mellett további 

két kazán megépítését tartották kívánatosnak. A teljes beruházásra 25 millió forintot 

irányoztak elő, melyből az építkezésre 20 millió forintot, „egyéb”, nem részletezett 

költségek címén pedig 2,5 millió forintot terveztek. Az 1951. évben rendelkezésre álló 

keret 2,1 millió forintot tett ki. Mindez mutatja, hogy az autógyári energiaszükséglet 

ellenére 1951-ben a beruházás forrásának csak töredéke állt rendelkezésre, pedig 1951-

ben már nem egy alkalommal fordult elő áramkimaradás az üzemben. 

A terveket tekintve – mely szerint a beruházás indulásának az éve 1951 – azt 

láthatjuk, hogy az Országos Tervhivatal és a felettes minisztérium sem volt felkészülve 

az autógyári energiaszükséglet biztosítására. A beruházási tervet az Országos 

Tervhivatal eredetileg 1952. május 20-án hagyta véglegesen jóvá. A beruházás 

befejezését egy késői időpontban, 1954 decemberében határozták meg. Abból a célból, 

hogy az ipartelep jelentősen megnövekedett energiaszükséglete biztosítva legyen, a 

Csepel Autógyárnak addig is más forrásból kellett biztosítani a közben fellépő 

energiamennyiséget. A gyár még 1952-ben is a Rákosi Mátyás Művektől kapta a 

villamosenergia jelentős részét. 1953-ban felmerült egy távvezeték kiépítésének a 

lehetősége is, amely a dunapentelei fővezetékről leágazva, a Dunán keresztül szállította 

volna az energiát Szigetszentmiklós–Gyártelepre. Mindez azonban csak terv maradt.448 

Az ellennyomásos erőmű újabb beruházási javaslata csak jóval később, 1956 után 

valósult meg, mivel 1953 decemberében a Minisztertanács határozata449 értelmében a 

                                                 
447 MNL OL, XIX-A-16-x, 3. d. OT-előterjesztések, 1950. március–1951. január. 
448 MNL OL, XXIX-F-1-b, 12. 0060/1951/43/a. 
449 501/7/1953. Mt. sz. határozat. Az 1953. évi beruházási terv felülvizsgálata. 1953. július 24. Az Országos 
Tervhivatal előterjesztésére a Minisztertanács július végén újra határozatot fogadott el a kérdésben: 
502/5/1953. Mt. sz. határozat. 1953. július 31. 1953. augusztusban pedig már határozott a tervek 
csökkentésről: 506/1/1953. Mt. sz. hat. Az 1953. évi beruházási terv csökkentése. 1953. augusztus 28. 
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beruházási munkálatokat leállították. Ezt követően az épületekben csupán 

állagmegóvási munkát végeztek, a beruházás így félbe maradt.450 

A beruházásoknál maradva említést kell tennünk arról, hogy a pártvezetés az ötéves 

terv beruházási előirányzatainak a felemelésére készült. 1950 folyamán az éves 

ipartelepítési terv értelmében – melyet még az MDP Titkárság 1950. február 15-i ülésén 

hagytak jóvá451 – számtalan nagyberuházás indult meg Magyarországon, a főbb ipari 

gócpontokban, többek között Diósgyőrben, Sztálinvárosban, Komlón és Ózdon. Mint 

ismeretes, az iparosítás tempóját jelentősen meggyorsították a nemzetközi politikai 

életben bekövetkezett fejlemények, elsődlegesen az 1950. júniusban kirobbant koreai 

háború. Mindez, ahogy korábban utaltam rá, közvetve meghiúsította az ország egyik 

legnagyobb volumenű tehergépjármű-beszerzési projektjét, továbbá jelentős hatással 

volt a hazai és a szocialista országokban folyó iparosítás meggyorsítására. Ahogy 

Germuska Pál munkájában rámutatott, az MDP Politikai Bizottság 1950. november 23-i 

ülésén elfogadott 1951. évi ipari termelési keretszámok már a háborús készülődés jeleit 

mutatták.452 Az ülésen a nehéz- és könnyűipar kiemelt cikkeinek 1951. évi részletezése 

során 1951-ben már 5000 darab tehergépjármű előállításával számoltak, melynek 

legyártása kizárólag a Csepel Autógyárra hárult. 

 

 1950 1951 Emelkedés 

 Teljes termelési érték, millió 

forint terváron 

% 

1950 = 100 

Nehézipar 19.596.1,- 26.476.1,- 135.1 

Hadiipar 856,- 3.171.9,- 366.7 

Könnyűipar 13.841.1,- 17.524.2,- 130.5 

Mezőgazdasági ipar 7853.5,- 9.665.3,- 123 

                                                 
450 MNL OL, XIX-F-6-h, 29. d. A Csepel Autógyár Ellennyomásos Erőmű beruházási programja, 1956. 
augusztus. A 4190/1955. Mt. sz. határozat értelmében a Csepel Autógyárnak a gépészeti és berendezési 
tárgyakat át kellett adni a Kőbányai Sör- és Malátagyárnak, melyet az autógyár hevesen ellenzett. A beruházás 
furcsaságára utal, hogy a kőbányai gyár az autógyártól megkapott berendezéseket a tervek szerint szintén csak 
1958-tól tudta volna üzembe helyezni, miközben a Csepel Autógyárba félig már elkészült a beruházás. Ennek 
következtében 1956-ban elkészült a Csepel Autógyár újabb beruházás terve. Az új tervben az autógyár 
részéről úgy foglaltak állást: „Mind a Csepel Autógyár, mind a népgazdaság szempontjából az átadott gépek és 
berendezések visszajuttatását és a 4190. számú MT-határozat hatálytalanítását tartjuk az ellennyomásos erőmű megvalósítása 
érdekében legsürgősebb teendőnek.” (Forrás: u. o.). 1953-ban a vállalat kazán- és gépházberuházását is leállították, 
melyre addig 5.8 millió forintot költöttek. Adatok és adalékok a népgazdaság fejlődésének tanulmányozásához 
1949–1955. KSH, Budapest, 1957. 99. 
451 MNL OL, M-KS 276. f. 54. cs. 6. ő. e. 1950. február 15. 
452 GERMUSKA, i. m. 2004. 106. 



149 

Összesen 42.147.3,- 56.837.5,- 133.5 

 

Az 1951. évi termelési terv felemelt keretszámai iparáganként 

Forrás: MNL OL, M-KS 276. 53. cs. 64. ő. e. 

 

A fenti adatok is jól mutatják az egyes termelési ágak között a hadiipar javára történő 

aránytalan elmozdulást. Továbbá az előterjesztés és az elfogadott javaslat tartalmazta 

azt is, hogy a gépipar profilját át kell vizsgálni abból a célból, hogy a gépesítés és a 

nagyobb szériákra való áttérés biztosítható legyen. A Politikai Bizottság természetesen 

tudatában volt annak, hogy a felemelt keretszámok csakis akkor tarthatók, ha 

nyersanyagok rendelkezésre állnak, ezért a Országos Tervhivatalt utasították annak 

tisztázására, hogy „az alapanyagok termelésének relatív visszamaradása nincs-e 

kihatással a terv teljesítésére.”453 

Az tervhivatal meg kívánván felelni a politikai elvárásoknak a beruházási és 

termelési előirányzatokat jelentősen felemelte, melyeket a Politikai Bizottságnak kellett 

mérsékelni.454 Az 1951. évi népgazdasági terv Csepel Autógyárra vonatkozó része úgy 

rendelkezett, hogy a gyárat akképpen kell fejleszteni, hogy […] „az 1950. évi 2340 

darab belsőégésű motor helyett 7400 darab 4 hengeres motort gyártson. Ebből 5225 

darab 4 hengeres motort a saját gyártású teherautóknál beépítésre kell felhasználni, 

1000 darab autóbusz gyártására pedig 1171 darabot a népgazdasági tervben előírt 

módon kell rendelkezésre bocsátani.”455 A terv alapján a Csepel Autógyár 1951. évi 

tehergépkocsi előirányzatát az 1950. évi várható 2230 darabról 5000 darabra kellett 

megemelni. A terv rendelkezett arról is, hogy a fent említett 5000 darab teherautó közül 

a különleges teherautók számára a felépítményeket az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár 

készítse el. 

1951 közepére, a kezdeti sikerek után az autógyár termelésének megtorpanásáról 

beszélhetünk. 1951. augusztus 27-én az MDP Államgazdasági Osztályán tartott 

értekezleten Gerő Ernő a Csepel Autógyár, de általában a járműipar termelésével sem 

volt elégedett, és az ülésen rendkívül éles hangnemben szólalt fel. Úgy fogalmazott: „A 

gépkocsigyártás terén enyhén szólva gyalázatosan lemaradtunk. A Csepel Autógyár, 

                                                 
453 MNL OL, M-KS 276. f. 54. cs. 6. ő. e. Az MDP Titkárság 1950. február 15-i ülésének jegyzőkönyve. 
454 GERMUSKA, i. m. 2004. 107. 
455 MNL OL, M-KS 276. 53. cs. 65. ő. e. 1950. december 14-i ülés. A Magyar Népköztársaság 
Minisztertanácsa és a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének határozata az 1951. évi népgazdasági 
tervről. A módosított ötéves tervet törvényben is rögzítették. Lásd: 1951. évi II. tv. „Az ötéves tervről szóló 
1949. évi XXV. törvény módosításáról.” Magyar Közlöny, 78. sz. 1951. május 20. 443–449. 
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mely kezdetben igen szép eredményeket mutatott fel, hónapok óta nem teljesíti 

tervét.”456 Gerő a lemaradás okaként általában a termelés szervezetlenségét és 

egyenetlenségét említette. Továbbá azt is, hogy az 1951. június 1-jével a Győri 

Autógyár aggregát-termelését leválasztották, és a Csepel Autógyár alá rendelték, ami 

fennakadásokat okozott. Gerő jelentést kért a KGM-től, amellyel kapcsolatban 

megállapította, hogy az szerinte nem tárta fel kellőképpen a helyzetet. Felszólalásában a 

minisztériumot és annak vezetését, köztük Zsofinyecz Mihály minisztert is éles hangon 

bírálta és felrótta nekik, hogy végeredményben fogalmuk sincs róla, hogy a járműipar 

hogyan teljesíti tervét. „Érdemes lenne az egész jelentést felolvasni. Bürokratikus 

tákolmány. Az egésznek az az értelme, hogy meg lesz a terv, bár nem lesz meg, és 

amennyiben nem lesz meg, annak az az oka, hogy objektív körülmények vannak, 

amelyek lehetetlenné tették a terv teljesítését.” 

Az 1950–1951. évek fordulója a nemzetközi politikai életben történt változások 

következtében további fontos eseményeket tartogatott. Mint köztudott, 1951. január 8-

án ült össze Moszkvában az európai szocialista országok vezetőinek tanácskozása, ahol 

elsődlegesen a szocialista blokk katonai vonatkozású kérdéseit tárgyalták. Az 

értekezleten Rákosi Mátyás és Farkas Mihály vettek részt. Itt szembesültek azzal a 

szovjet elvárással, hogy a szocialista országok hadseregeit eddig soha nem látott 

ütemben kell fejleszteni. A szovjetek által a magyar pártvezetés elé terjesztett és a 

magyar ipar jelentős volumenű fejlesztését tartalmazó elvárásoknak Rákosiék az MDP 

II. kongresszusa közeledtével mind inkább meg kívántak felelni. Ennek nyomán az I. 

ötéves tervben jóváhagyott, már eleve magas beruházási összegeket jelentősen emelni 

kellett annak érdekében, hogy az ország megkísérelje a nehézipari és hadiipari 

előirányzatok teljesítését.457  

Ezzel összefüggésben fontosnak tartom Gerő Ernőnek az MDP II. kongresszusán 

elmondott beszédét. Gerő ugyan nem utazott ki Moszkvába, mégis a gazdaságpolitika 

meghatározó szereplőjeként a felszólalását mindig kiemelt figyelem kísérte. A 

kongresszusra mindössze az a szerep hárult, hogy az iparpolitikában bekövetkező 

iránymódosulást, a keretszámok nagyarányú módosítását jóváhagyja. Gerő Ernő 

előadásában úgy fogalmazott, hogy „Ötéves gazdasági tervünket oly módon kell 

átdolgozni, hogy meggyorsítsuk országunk iparosítását, vagyis mindenekelőtt a 

                                                 
456 MNL OL, M-KS 276. f. 66. cs. 62. ő. e. Gerő Ernő felszólalása az MDP Államgazdasági Osztály 
értekezletén, 1951. augusztus 27. Következő idézet ugyaninnen. 
457 Rákosi Mátyás ide vonatkozó visszaemlékezését közli: GERMUSKA, i. m. 2004. 108. 
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nehézipar, az ipari alapanyagok, a villamos energia és a gépgyártás, s általában a 

termelőeszközöket előállító iparágak fejlődését.”458 Fontos hangsúlyozni, hogy már 

1951-ben megjelentek a gazdaságban azok az alapvető strukturális feszültségek, melyek 

elsődlegesen az alapanyagiparban, az energiatermelésben, továbbá a mezőgazdaságban 

és a könnyűiparban okoztak jelentős gondokat. Beszédében Gerő hangsúlyozta, hogy a 

mintegy 80–85 milliárd forintnyi összes beruházásból körülbelül 40 milliárd forintot 

kívánnak juttatni a gyáriparnak, ellentétben az ötéves tervtörvényben előírt 21,3 milliárd 

forinttal szemben. Ezen belül a nehéziparra 18,3 milliárd forint helyett 37 milliárd forint 

beruházást kívántak fordítani. Gerő indokként az elsők között a már többször 

hangoztatott „szocialista iparosítás sztálini törvényének fokozott érvényesítését” 

említette.459 

Gerő a Csepel Autógyár közvetlen szomszédságában található Szigetszentmiklós 

települést is példaként hozta fel. Komoly szociális és kulturális beruházásokat említett 

Szigetszentmiklóson. Úgy vélem, hogy a község csakis azért kerülhetett be a fenti 

beruházások sorába, mivel a Csepel Autógyár központi ipartelepe a település 

közigazgatási határán állt. A települést eredetileg a gyár fejlesztésével párhuzamosan 

kívánták plusz forrásokhoz juttatni.460 Gerő Szigetszentmiklóssal kapcsolatban a 

következő irreális elképzeléseket vázolta: „Szigetszentmiklós kap 1900 új lakást, ötszáz 

személyes munkásszállót, három új általános iskolát, egy új mentőállomást, két új 

csecsemőotthont, négy új óvodát, új kultúrházat, új szülőotthont, új strandfürdőt, új 

népfürdőt, új sportpályát és új gyógyszertárat.”461 1950-ben 120, 1951-ben 274, 1952-

ben 480, 1953-ban 505 és 1954-ben pedig szintén 505 darab lakást kellett volna átadnia 

a Városépítő Beruházási Vállalatnak. Talán a fentiek fényében nem szükséges 

részleteznünk, hogy a valóságtól elrugaszkodott terveknek csupán töredéke valósult 

meg ebben az időszakban. 1950-ben egyáltalán nem adtak át lakást az autógyár 

lakótelepén. 1951-ben is mindössze 44, 1952-ben 32, 1953-ban pedig 216 darab lakás 

átadására került sor, amely jóval alatta maradt a Gerő által meghirdetett számoknak.462 

                                                 
458 GERŐ ERNŐ: „Az ötéves terv első évének eredményei és további feladataink a népgazdaság szocialista 
építése terén.” In: A szocializmus építésének útján, i. m. 203. 
459 U. o. 205. 
460 A Csepel Autógyár közvetlen közelében fekvő másik település, Szigethalom, korábban Szilágyi-telep majd 
Horthy-liget, kezdetben jóval kisebb fejlesztési forráshoz jutott. 
461 Gerő Ernő: „Az ötéves terv első évének eredményei és további feladataink a népgazdaság szocialista 
építése terén.” In: A szocializmus építésének útján, i. m. 214. 
462 MNL PML, XXXV-18, 4. d. 11. ő. e. A Csepel Autógyár Beruházási Osztályának jelentése a Pestmegyei 
Pártbizottságnak az autógyár szociális és kulturális helyzetéről, 1953. november 4. A jelentésben a következőt 
írták: „Ez röviden a helyzet, szemben Gerő elvtárs elmondott szavaival.” Érdekes adat, hogy 1954-ben az 1 m2 
lakótérre eső költség tekintetében Szigetszentmiklós magasan vezetett olyan városok előtt, mint Sztálinváros, 
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Az ötéves terv keretszámainak 1950. év végi és 1951. év eleji módosításával 

összefüggésben meg kell említenünk a Csepel Autógyárra szánt 1951. évi beruházási 

terveket is. Az MDP Államgazdasági Bizottsága a tervhivatal előterjesztésére 1950. 

október 20-i ülésén tárgyalta az 1951. évi nagyberuházások indokait. Ebben külön 

megemlítik a Csepel Autógyár Szürkevas-öntödéjének 1951. évi beruházását is. 

Tudvalevő, hogy az első ötéves tervben az öntödefejlesztésre az 1951. évben 10 millió, 

az 1952. évben pedig 14 millió forint keretösszeggel kalkuláltak összesen 24 millió 

forint értékben. A beruházás „teljes” összegeként itt 18 millió forintot állapítottak meg. 

Azonban az 1951. évi keretösszeg már 10 millió forintot tett ki. Feltételezhető tehát, 

hogy a teljes, már megemelt beruházási keretösszeg az eredeti 24 millió forint helyett 28 

millió lett volna. Az indoklásban az szerepelt, hogy a Csepel Autógyárnak a 

Népgazdasági Tanács határozata értelmében 7500 darab komplett teherautó egységre és 

3500 darab motoregység gyártására kell felfejlődnie. Ebben a számban nagyon jól 

megfigyelhető a tehergépjármű-terv újabb, drasztikus felemelése. A tervezés fázisában a 

Csepel Autógyár vezérigazgatója, Bíró Ferencné és műszaki igazgatója, Zentai Béla463 

1950. december 6-i dátummal már levelet írt a Gépipari Tervező Irodának. Ebben 

kérték, hogy a korábban elküldött megbízást a Csepel Autógyár termelési emelkedése 

folytán módosítsák az eredetileg jelzett kétszeres kapacitására. Vagyis az öntödét évi 25 

ezer motor és 15 ezer tehergépjármű gyártására alkalmas öntvény előállítására 

tervezzék.464 Fontos adalék, hogy a Csepel Autógyári beruházással párhuzamosan, a 

gyár egyik legfontosabb kooperáló partnerét, a Rákosi Mátyás Vas- és Fémműveket is 

fejleszteni kívánták öntödei téren. „Autóiparunk fejlesztésével és az egységes motortípus 

könnyű fémöntvényeinek nagytömegben való előállításával kapcsolatban a könnyűfém-

forma öntöde bővítése szükségessé válik. A motoröntvénynek, mint új gyártási ágnak 

bevezetése szükségessé teszi a könnyű- és nehézforma öntödék átcsoportosítását is.”465 

                                                                                                                                               
Tatabánya, Komló, Várpalota vagy Salgótarján. Szigetszentmiklóson 1 m2 lakóterület költsége 2425, 
Sztálinvárosban 951, Tatabányán 820, Komlón pedig 1952 forint volt. Adatok és adalékok, i. m. 1957. 85. 
463 Zentai Béla (1914–1980), gépészmérnök, kommunista politikus. 1946 októberében a Gazdasági 
Főtanácsban dolgozott, ahol a hároméves tervet előkészítő csoportot, majd pedig a közgazdasági osztályt 
vezette. 1947-ben és 1949-ben országgyűlési képviselő. 1949. júliustól a Csepel Autógyár főmérnöke. Bíró 
Ferencné lemondását követően 1952. júliustól 1953. júniusig a gyár igazgatója. 1954 és 1957 között a KGM 
főenergetikusa, főosztályvezetője. 1957-től a Műszeripari Kutatóintézetben tudományos kutató. 1962-től 
haláláig az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) főosztályvezetőjeként dolgozott. 
464 MNL OL, XIX-F-6-h, 29. d. A Csepel Autógyár levele a Gépipari Tervező Irodának, 1950. december 6. 
Az épületek tervezésére és kivitelezésére az Ipari Épülettervező Vállalat kapott megbízást. A szürkevasöntöde 
a gyártelep északkeleti részén nyert volna elhelyezést. 
465 MNL OL, XIX-A-16-x, 3. d. 20/1950. Az 1950. évi országos jelentőségű nehéz- és könnyűipari 
beruházások indoklásai. 
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 Az Országos Tervhivatal abból indult ki, hogy a felfejlődés záloga az üzem 

megfelelő öntvényellátása lesz. Számításaik szerint a Csepel Autógyár teljes 

felfutásához – vagyis a 7500 darab tehergépjármű elkészítéséhez – az üzemnek 5200 

tonna szürkeöntvényre van szüksége, melyből 1200 tonna elektro-szürkeöntvény. A 

Tervhivatal felmérve a helyzetet jól érzékelte, hogy a hazai öntödék ezt a mennyiséget 

nem tudják előállítani. Mindezt az is tetézte, hogy speciális öntvényekről volt szól. 

Ezért a „legmegnyugtatóbban” és a „leggazdaságosabban” úgy kívánták az alapanyagot 

biztosítani, ha helyben, Szigetszentmiklós–Gyártelepen külön erre a célra létesítenek 

öntödét.466 

A beruházás fő indokai között azonban elsődlegesen újra csak a nyersanyaghiányt 

kell keresnünk. A projektet feltétlenül szükségesnek ítélték. „A beruházás 1951-ben 

való megkezdését indokolja az, hogy már az 1951. év végi szürkeöntvényszükségleteket 

nem tudjuk egyéb vonalon biztosítani úgy, hogy az az autó- és motorgyártási programot 

kielégítené.”467 Egy másik dokumentumban fontos indokként szerepelt, hogy: „Az 

autógyár súlyát, továbbá az ország dugattyúgyűrű-öntvényszükségletének ellátását 

szolgáló 400 t/év elektro-szürkevasöntvény előállítását tartozik biztosítani.”468 A 

beruházás befejezésének tervezett idejét 1952 decemberében határozták meg. Addig is 

az üzem acélöntvény-ellátását a Győri Acélöntöde fejlesztésével akarták megoldani. A 

fémöntvények területén pedig egy meg nem nevezett üzemet kívántak teljes egészében a 

Csepel Autógyár szükségleteinek biztosítására kirendelni. 

Az indoklásban mindenképpen érdekes, hogy ezt az üzemet nem nevezték meg, 

amelyből arra következtethetünk, hogy pontosan az Országos Tervhivatalban sem 

tudták, hogy a kiszemelt „pótöntöde” honnan szerzi majd be a nyersanyagot, 

hovatovább tudja-e biztosítani az alapanyagok előállítását. Az indoklás ezért rendkívül 

ellentmondásos, ugyanis a beruházás befejezési évének a már említett 1952. december 

hónapot nevezi meg. Mindeközben az indoklás úgy fogalmaz: „Erre a kiépítésre 

azonban előreláthatólag csak az ötéves terv végén vagy a második ötéves terv elején 

kerülhet sor, miután addig a kérdés az előzőekben már vázolt módon megoldható.”469 

Mindez, mint tudjuk, a valóságban az 1954. évet jelentette, amely esztendőben az első 

ötéves terv hivatalosan véget ért volna. Indoklásban ilyen jelentős és nyilvánvaló 

                                                 
466 MNL OL, XIX-A-16-b, 383. d. 0020/XIII/1952. A Csepel Autógyár Szürkevasöntöde beruházási 
tervjavaslata, 1952. 
467 MNL OL, M-KS 276. f. 112. cs. 65. ő. e. 1951. évi nagyberuházások indoklása. VI. rész. 
468 MNL OL, XIX-F-6-h, 29. d. A Csepel Autógyár Szürkevasöntöde tervfeladata, 1951. 
469 MNL OL, M-KS 276. f. 112. cs. 65. ő. e. 1951. évi nagyberuházások indoklása. VI. rész. 
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ellentmondást – a valóságot nélkülöző elképzeléseket leszámítva – a dokumentumok 

tanulmányozása során alig lehet találni. Az indoklás második része már azt taglalja, 

hogy 1953. évre fut fel a kemence arra a teljesítményre, hogy képes lesz az elvárt évi 

5200 tonna szürkeöntvény előállítására. Mindez abban az esetben valósulhat meg, ha a 

kemencét 1952-ben beépítik. A fent vázolt tényekből arra következtethetünk, hogy az 

Országos Tervhivatalban a tervezés fázisában nem figyeltek a beruházás 

megvalósíthatóságára. 

A Csepel Autógyár Szürkevasöntöde beruházását a felettes hatóságok, így az 

Országos Tervhivatal, a Kohó- és Gépipari Minisztérium kiemelt feladatként kezelte. 

Célja az volt, hogy az autógyárat mind inkább függetlenítse a kooperáló vállalatok 

akadozó anyagellátásától. A tervezési munka 1951 és 1953 között az autógyár, a KGM, 

valamint a Gépipari Tervező Iroda (GÉTI) szintjén komoly erőforrásokat kötött le. A 

dokumentumok kitérnek a beruházás főbb adataira, az üzemmenet, a műszaki és 

gazdasági mutatók ismertetésére és főképp a KGM-ben dolgozó szovjet szakértők 

javaslataira.470 Ezek azt mutatják, hogy a vizsgált időszakban a beruházási terv 

különböző változtatásokon esett át. A Kohó- és Gépipari Minisztériumban dolgozó 

Birjukov, Szoboljev és Gruzgyev szovjet szakértők technológiai javaslatokat 

fogalmaztak meg a tervezéssel kapcsolatban.471 A beruházási tervjavaslat kidolgozása, 

„vezérterve”, ahogy az egyik dokumentum fogalmaz, pedig egy Leonov nevű szovjet 

szakértő nevéhez fűződik. A változtatási javaslatok kimunkálásába bekapcsolódott 

Gortavjuk szovjet szakértő, aki mellesleg a moszkvai ZISZ Autógyár öntödéjének a 

tervezője volt. Gortavjuk a többszöri áttervezés során azt az elképzelést támogatta, ami 

az öntöde kapacitását évi 54 ezer tonnára kívánta növelni.472 A fent említett tanácsadók, 

akiknek feladatuk a szürkevasöntöde megtervezése volt, feltehetően nem ismerték a 

Csepel Autógyár és a magyar járműipar adottságait és teljesítőképességét. Erre utaltak 

könyvükben Szakács és Pető is. Szerintük a szovjet javaslatok általában nem vették 

figyelembe az itteni lehetőségeket. Hozzáteszik, hogy ennek ellenére a gazdasági 

vezetés tanácsaikat utasításként, a feladatok egyetlen lehetséges megoldásaként 

                                                 
470 MNL OL, XIX-A-16-b, 383. d. 0020/XIII/1952. A Csepel Autógyár Szürkevasöntöde beruházási 
tervjavaslata, 1952. 
471 A szovjet szakemberek javaslatai elsősorban a műszaki kérdések megoldására irányultak. Jelentős számban 
a KGM területén dolgoztak szovjet tanácsadók. Baráth Magdolna tanulmányában egy 1951 áprilisában készült 
feljegyzésre hivatkozva 32 főt említ. BARÁTH, i. m. 2010. 372. 
472 MNL OL, XIX-A-30-a, 3. d. III–56–131/1953. Ellenőri szakvélemény és feljegyzés a Csepel Autógyár 
Szürkevasöntöde beruházásáról, 1953. május 22. 
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kezelték.473 Erre utal az a tény, hogy lényegében a teljes terv a fent említett Leonov 

nevéhez fűződött. 

Az autógyár szürkevasöntödéjének beruházási terve kiváló példája annak, ahogy 

minisztériumi szinten a tervezéséért felelős bürokraták és a szovjet tanácsadók a 

tervezési fázisban milyen mértékben rugaszkodtak el a valóságtól. A fent ismertetett 

dokumentum, mely a beruházás indoklását tartalmazta, még évi 7500 darab 

tehergépjármű gyártását említi. Azonban, ha megvizsgáljuk a KGM Beruházási 

Főosztályán készült másik változatot, akkor azt láthatjuk, hogy ebben már évi 15 ezer 

tehergépjármű termelését irányozták elő, és ennyit tartalmazott a Csepel Autógyár 

termelési terve is, ahogy ezt a Csepel Autógyár korábban idézett leveléből is 

láthattuk.474 A termelési terv alapján az öntöde elkészülésével a következő táblázatban 

közölt termékeket kívánták a Csepel Autógyárral előállíttatni. A mennyiségi szempont 

hangsúlyosságát érzékelteti, hogy a korabeli táblázat a megszokott adatsorokhoz képest 

nem a tehergépjármű vagy motor típusszámával, hanem közvetlenül a mennyiségi 

egységgel, vagyis a darabszámmal kezdődik. 

 

Darabszám A gyártmány típusszáma Gyártmány 

13.000 NIK 413 D dízelmotor 

6.500 NIK 413 B benzinmotor 

3.500 NIK 613 D dízelmotor 

10.000 350 tehergépkocsi 

5.000 130 terepjáró gépkocsi 

 

Terv a szürkevasöntöde beruházásával elérendő tehergépjármű- és motormennyiségre 

Forrás: MNL OL, XIX-F-6-h, 29. d. 

 

A beruházás során azzal számoltak, hogy az építkezés, valamint a termelés megindulása 

párhuzamosan is haladhat, továbbá 1952. év végétől 1954-ig a termelést folyamatosan 

emelni fogják. Mindebből következtethetünk a tervezés során megfigyelhető 

kapkodásra és átgondolatlanságra is. Ezt mutatja, hogy még 1952 márciusában is a 

tervezés megvalósításáról, az Országos Városrendezési és Helykijelölő Bizottság 

munkájának részleteiről folyt a levelezés. A KGM Tervezési Főosztály a 

                                                 
473 PETŐ–SZAKÁCS, i. m. 1985. 89. 
474 MNL OL, XIX-F-6-h, 29. d. A Csepel Autógyár Szürkevasöntöde tervfeladata. Bevezető rész, 1951. 
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szürkevasöntöde tervfeladatának véleményezését, bírálatát visszaküldte a Csepel 

Autógyár Melegüzemi Főosztályának. Ebben olyan, a tervezéssel összefüggő alapvető 

hiányosságokat tártak fel, melyek véleményük szerint hátráltatták a javaslat elfogadását. 

Ilyen volt többek között, hogy a terv készítése során nem tértek ki a szürkevasöntöde 

környékének úthálózatára, azaz nem tervezték meg az öntödét övező út- és 

csatornahálózatot sem.475 

Összességében nem készült komoly tereprendezés, amely azért is indokolt lett 

volna, mert a vállalat területe, ahogy a tervbírálat is fogalmazott: „er ősen homokos és 

azt a szél elhordja.” A javaslat tartalmazta fák és cserjék ültetését is a talaj megkötése 

érdekében. Mindazonáltal a terv módosítási javaslatokkal elfogadásra került, a 

minisztérium azonban nem hagyta kritika nélkül. A lényegre törő megállapítást a levél 

végén olvashatjuk, melyben az autógyár és a tervező iroda a következő intést kapta. 

Ezek szerint: „Meg kell azonban jegyeznem, hogy a beruházó, illetve tervező vállalatok 

nagyobb gondot fordíthattak volna a mélyépítési vonatkozású tervek elkészítésére, már 

csak a saját érdekükben is, mert evvel sok későbbi vitát kikapcsolhatnak.”476 A 

beruházás másik érdekessége, hogy a jelentős energiát és tervezési feladatot igénylő 

munka végül egyáltalán nem térülhetett meg. A tervezési fázis elhúzódásával a nagy 

jelentőségűnek tartott beruházás abbamaradt. A beruházás elhúzódása természetesen az 

Állami Ellenőrző Központ figyelmét is felkeltette, ahol úgy foglaltak állást, hogy a 

hibás szakvélemények, a beruházás tisztázatlansága és a programváltozás miatt új 

terveket kell készíteni.477 Újragondolva, egészen más politikai-gazdasági környezetben, 

az 1960-as években készültek újabb tervek a szürkevasöntödére vonatkozóan. 

A nyersanyaghiány az 1952. évben okozott igazán komoly problémákat a magyar 

iparban. A legnehezebb évként – ahogy Germuska Pál is részletezi könyvének egyik 

fejezetében – az 1952-es esztendőt tekinthetjük.478 A nyersanyagellátási gondok ellenére 

az MDP Politikai Bizottsága továbbra is az ország gyors ütemű iparosítását 

hangsúlyozta. A bizottság ülésén úgy foglaltak állást, hogy […] „tovább kell folytatni az 

ország gyorsütemű iparosítását és a gépipar nagymértékű fejlesztése mellett fokozott 

erőfeszítést kell tenni az alapanyagipar területén 1951-ben még megmutatkozó 

elmaradás felszámolására” […] „fokozottan kell kielégíteni a honvédelem szükségleteit 

                                                 
475 A disszertációban nem térünk ki a tervjavaslatban szereplő részletekre, melyek az öntvénygyártás részleteit, 
a szakmai és műszaki feltételeket taglalták. 
476 MNL OL, XIX-F-6-h, 29. d. A KGM levele a Csepel Autógyárnak, 1952. március 9. 
477 MNL OL, XIX-A-30-a, 3. d. III–56–131/1953. Az Ipari Épülettervező Vállalat tervellátottság-vizsgálata, 
1953. május 26. 
478 GERMUSKA, i. m 2004. 115–121. 
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a népgazdaság minden területén.”479 Az 1952. évre 17 530 millió forintot irányoztak 

elő beruházásokra, melyből a nehéziparra 7500 millió forintot terveztek. Az 1952. év 

első felében a gazdaság adataiban már megmutatkoztak az első válságjelek. Ahogy a 

fent elemzett Csepel Autógyári esetek is jól mutatják, a beruházások lendülete megtört, 

és súlyos zavarok jelentkeztek az alapanyag-ellátás területén is. A Magyar Dolgozók 

Pártja Politikai Bizottsága – látva a súlyos gazdasági gondokat – a beruházások 

koncentrációjáról döntött. A kiemelt létesítmények, mint például a Sztálin Vasmű, a 

diósgyőri kohászat, általánosan mindössze 20–40%-ra teljesítették a beruházási 

tervüket. Ennek nyomán a politikai bizottsági határozat hitelkeret-átcsoportosítással az 

alapanyagok termelését biztosító nagylétesítményeket kívánta előnyben részesíteni. 

Továbbmenve kimondta, hogy a „beruházások szétforgácsolásának megakadályozása 

érdekében új létesítményekhez hozzáfogni […]  nem szabad.”480 

A nyersanyagellátás azonban – ami a Csepel Autógyár termelésére és ez által a 

termelékenységére is jelentős kihatással volt – 1952-ben nemhogy javult volna, hanem 

még inkább romlott. Erre kiváló elemzési lehetőséget nyújt a Csepel Autógyár és a 

kooperáló vállalatok kapcsolata is. A Csepel Autógyár ekkor a Kohó- és Gépipari 

Minisztérium mellett az Autó- és Traktoripari Tröszt481 közvetlen felügyelete alatt is 

állt. A tröszt élére mindeközben Bíró Ferencné került, aki a Csepel Autógyár 

vállalatigazgatói posztját hagyta ott az újabb vezérigazgatói tisztségért. Azzal, hogy 

Bíróné került a tröszt élére, a Csepel Autógyár – ami az egyes ügyek elintézést illeti – 

kivételezett státuszt élvezhetett a járműipari vállalatok között. Hivatali helyzetéből és 

természetszerűleg szakmai kötődéséből eredően Bíróné több alkalommal is közbenjárt a 

felettes szerveknél az autógyár érdekében.482 Bíróné vezetői pozíciója javította a Csepel 

Autógyár és a járműipari ágazat érdekérvényesítő képességét.483 

                                                 
479 MNL OL, M-KS 276. f. 53. cs. 93. ő. e. Az 1952. évi népgazdasági terv fő feladatai és célkitűzései, 1952. 
február 5. 
480 GERMUSKA, i. m 2004. 116. 
481 Az Autó- és Traktoripari Trösztöt 1952. május 1-i hatállyal hozták létre egyes kiemelt járműipari vállalatok 
irányítására és felügyeletére. Célja egyúttal a KGM járműipari főosztályának tehermentesítése is volt. 
Alapításáról a 2536/1952. KGM. sz. határozat rendelkezett. (Kg. É. 28. sz. 1952. VII. 11.) a 216/19/1952. 
NT. sz. határozat alapján. MNL OL, XIX-F-2-a, 25. d. Jelentés az Autó- és Traktoripari Tröszt létesítéséről. 
A Kohó- és Gépipari Kollégium 1952. január 22-i ülésén hozott határozatok. 
482 Az ATIT-hoz került többek között az autógyár korábbi főmérnöke Modrovits Tihamér is. A tröszt 
központja 82 fős apparátussal dolgozott. Forrás: Az első ötéves tervidőszak adatainak dokumentációja 1949–
1954. I. rész. Központi Statisztikai Hivatal Ipari Főosztály, Budapest, 1955. 124–125. 
483 Valuch Tibor a szocialista korszak gazdasági elitjének emblematikus alakjait emelte ki. Utal arra is, hogy a 
Kádár-korszakban a gazdasági vezető pozíció gyakran politikai posztokkal is együtt járt, amelynek 
köszönhetően az érdekeket is hatékonyabban lehetett képviselni. Bíró Ferencné politikai tisztséget nem töltött 
be, de trösztigazgatóként támogatta a vállalatot. VALUCH, i. m. 2001. 135. 
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Az ekkor készült jelentések nyíltan foglalkoznak a Csepel Autógyár 

nyersanyagellátásának és termelékenységének problémájával. Az ATIT a 

következőképpen fogalmazott: „Elektroacél nélkül autóalkatrészeket gyártani nem 

lehet. Bármilyen világosan tudják ezt a Kohó- és Gépipari Minisztérium vezető 

elvtársai, hónapok óta nem történt intézkedés az Autógyár III. és IV. évnegyedi 

elektroacél-szükségletének ügyében.484 A helyzetet súlyosbította, hogy az autógyár 

egyszerre kellett, hogy megfeleljen a belföldi igényeknek, azon belül is elsődlegesen a 

honvédségi megrendeléseknek, valamint az exportkötelezettségeknek. A kritikus 

nyersanyaghelyzet az év végére sem változott. Az autógyár a hiányzó anyagot 

pótkiutalás formájában kapta meg, hogy termelési tervét egyáltalán teljesíteni tudja. A 

fenti jelentés szerint például a B–300-as típusú tehergépjármű vezetőfülkéjének 

legyártásához szükséges import útján megrendelt 160 tonna „mélyhúzó” lemeznek 

1952. szeptember 5-éig kellett volna beérkezni a gyárba. Ennek ellenére a 

külkereskedelmet lebonyolító vállalat csak szeptember 30-ára, vagyis egy hónapos 

csúszással ígérte leszállítani. Ehhez és más ügyekhez hasonlóan egyáltalán nem volt 

kétséges, hogy az autógyár termelési problémái 1952-ben tovább súlyosbodnak. 

A Csepel Autógyár öntvényellátását előírás szerint ekkora már a győri Magyar 

Vagon- és Gépgyárnak, valamint a Kőbányai Vas- és Acélöntödének kellett biztosítani. 

Azonban Kőbányán sem tudták megfelelő határidőre legyártani a B–300-as 

tehergépjárműhöz szükséges öntvényeket, ezért az ATIT az MDP Központi 

Bizottságának írt jelentésében a következőt írta: „Kérjük nevezett két művet oly irányba 

befolyásolni, hogy a Csepel Autógyár ütemes termelését a legrövidebb határidőn belül 

folyamatos munkájukkal elősegítsék.” A jelentés tanúsága szerint ekkor az ATIT 

vezetőinek közbenjárása, az Országos Tervhivatal, valamint prominens személyek, mint 

például Fock Jenő485 és Kossa István folyamatos értesítése sem hozta meg a sikert. Az 

ATIT az alsóbb szervek, mint például a KGM Vaskohászati Igazgatóság és a Beszerzési 

Igazgatóság útján is próbálták megszerezni a szükséges anyagot, azonban onnan az 

ügyet elintézetlenül küldték tovább. Mindezek mögött feltehetően a tehetetlenség állt, 

                                                 
484 MNL OL, M-KS 276. f. 95. cs. 27. ő. e. Az Autó- és Traktoripari Tröszt jelentése az MDP Központi 
Bizottságának a Csepel Autógyár anyagellátásának hiányairól. 1952. augusztus 8. 
A teljes dokumentumot közli: KISS ANDRÁS: Egy szocialista nagyüzem, a Csepel Autógyár első lépései. 
http://www.archivnet.hu/gazdasag/egy_szocialista_nagyuzem_a_csepel_autogyar_elso_lepesei.html 
485 Fock Jenő (1916–2001), kommunista politikus. 1945. januártól az MKP budapesti pártbizottság 
munkatársa. 1947-től a Nehézipari Központban számos gazdasági vezetői állást betöltött. 1951 és 1954 között 
kohó- és gépipari miniszterhelyettes. 1966 és 1970 között az MSZMP Gazdaságpolitikai Bizottságának tagja, 
az új gazdasági mechanizmus megvalósításának egyik támogatója. 1967-től egészen 1975-ig a Minisztertanács 
elnöke. 
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hiszen majdnem mindegyik kooperáló üzem eleve lemaradásban volt. A 

dokumentumban a következő megállapítást vonta le a tröszt, melyben a felettes hatóság 

kisebb fokú „megijesztése” érhető tetten: „Az ország elektroacél kapacitása látszólag 

nem képes a Csepel Autógyár elsőrendű fontosságú igényét akár részben is kielégíteni. 

Ebben az ügyben a legsürgősebb segítségre van szükség, mielőtt a Csepel Autógyár 

jóvátehetetlenül súlyos helyzetbe kerül. Az Ü. T. 95/40. sz. határozata, amely a 

honvédségi gépjárműgyártásunk elektroacél-szükségletének biztosításáért Kossa 

elvtársat teszi felelőssé, nem lett végrehajtva.”486 

Egy újabb, immáron 1952. december végi jelentés tanúsága szerint szinte 

mindegyik, a Csepel Autógyárnak bedolgozó üzem (például MÁVAG, Rákosi Mátyás 

Vas- és Fémművek, Magyar Acélárugyár) lemaradásban volt, amely miatt a vállalat 

rendszeresen nem kapott elegendő alapanyagot. Az 1950-es évek termelési színvonalát 

jelző talán legemblematikusabb mondat lehetne a jelentés azon része, amely a Magyar 

Acélárugyár hordrugóhoz szükséges anyagellátásáról szól: „Példának hozom fel, 

amikor is a Miniszter elvtárs utasítására azonnali intézkedésen keresztül 120 to[nna] 

rugó anyagot kellett Ózdnak legyártani, melyet le is gyártott, de szállítani csak 50 

tonnát tudott, mivel a többi anyag 70 to[nna] selejt lett.”487 

A példa azért is kiváló, mert ilyen jelentős selejtszázalék mellett a Csepel Autógyár 

sem kaphatta meg a kívánt mennyiségben a félkész-termékeket, nem beszélve azok 

minőségi hiányosságairól. Az autógyár 1952. IV. negyedévi termelésének biztosítására 

25 tonna elektroacél-igényt nyújtott be, melyből összesen 15 tonnát utaltak ki. A hiány 

pótlására általában két lehetőség kínálkozott. Lehetett egyrészt rendkívüli 

anyagkiutalást kérni, melyet több alkalommal is kapott a gyár. Azonban ebben az 

esetben a rendeléskor nyomós termelési indokot kellett megjelölni. Másrészt egy jóval 

lassúbb út is nyitva állt, amikor is a bürokrácia lépcsőin megindult a felettes 

hatóságokkal a levelezés, a telefonálás. Szinte komikus azonban a hatóságnak az a 

problémamegoldása, miszerint „A fennmaradó 10 to[nna] mennyiségre az Értékesítési 

Igazgatóság sorsolási javaslatot fog kidolgozni, melyet be fog állítani a kohászat 

programjába.” A kohászati üzemek tervteljesítése és minőségi gyártásuk kérdése – 

különösen Ózd és Diósgyőr esetében – azért is volt fontos, mert ezek az üzemek 

                                                 
486 MNL OL, M-KS 276. f. 95. cs. 27. ő. e. Az Autó- és Traktoripari Tröszt jelentése az MDP Központi 
Bizottságának a Csepel Autógyár anyagellátásának hiányairól. 1952. augusztus 8. Utalás az Üzemgazdasági 
Tanács határozatára. 
487 MNL OL, M-KS 276. f. 95. cs. 26. ő. e. A Kohó- és Gépipari Minisztérium levele az Autó- és Traktoripari 
Trösztnek, 1952. december 22. Következő idézet ugyaninnen. 
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nemcsak a Csepel Autógyárnak, hanem számos üzem, így például hadiipari vállalatok 

részére is biztosítottak nyersanyagot. Az Országos Tervhivatal és a Kohó- és Gépipari 

Minisztérium 1952. évi levélváltásai során több alkalommal is foglalkozott a 

honvédelem számára szükséges nyersanyagok kérdésével.488 

A nyersanyaghiány és ezzel szoros összefüggésben a termelékenység kérdése több 

esetben is visszaköszön az egykori Csepel Autógyári dolgozókkal készített interjúk 

során. Arra a kérdésemre, hogyan is működött a korszakban általánosan ismert és 

„legendássá vált” termelési terv és a termelékenységet manipuláló tevékenység, 

miszerint alkatrészeket, egységeket kellett leszerelni a már elkészült gépjárművekből és 

azt beépíteni egy másik gépjárműbe, egyik interjúalanyom igen részletesen válaszolt. 

„Ez egy gyári trükk volt, egyszerűen el kellett számolni a felettes hatóság felé, volt 

alapja. De amikor már megérkezett az alapanyag, akkor a leszerelt alkatrészt 

kijavították és pótolták a hiányt, de hát a tervet teljesíteni kellett. A tervet tűzön-vízen 

keresztül meg kellett csinálni. Mindenre képesek voltunk.”489 A beszámolója hűen 

tükrözi az 1950-es éveknek a terv teljesítésével kapcsolatos ellentmondásait, az 

autógyár és más üzemek ügyeskedéseit. Visszaemlékezése rávilágít arra is, hogy a terv 

teljesítése az autógyárban rendkívül kényes kérdés volt. Ha kellett – márpedig a gyár 

1952. évi terve megkövetelte – a munkások nagy része emberfeletti áldozatra is képes 

volt. A korabeli nyersanyaghelyzetre Helmer Elemér gyáralapító is úgy emlékezett 

vissza, hogy ezen a területen az autógyárban mindig gondok voltak.490 

A nyersanyagellátás területén 1953-ban sem változott érdemben a helyzet. 

Mészáros Károly491 1953. júniusban kinevezett új gyárigazgató például közölte, hogy 

akkorra már az autógyár 203 vállalattól kapott 47 ezer féle anyagot. Egy 1953. októberi 

pártbizottsági értekezleten Mészáros Károly és más hozzászóló is az Autó- és 

Traktoripari Trösztöt nevezte meg felelősnek. Kiemelték többen, hogy a bedolgozó 

üzemek először a saját tervüket teljesítik, majd csak ezt követően szolgálják ki az 

autógyárat. Bíró Ferenc például így fogalmazott: […] „hiba az is, hogy mi sem léptünk 

fel kellő eréllyel ezzel szemben. Én alapos szándékot látok abban, hogy anyagot nem 

adnak, de tervet mégis követelnek.”492 Mészáros Károly továbbmenve hangsúlyozta, 

                                                 
488 MNL OL, XIX-A-16-b, 385. d. 0074/XIII/1952. A kohászati üzemek HM-igényű hengerelt áruinak 
lemaradása, 1952. augusztus 11. 
489 Interjú Sz. Antallal. Budapest, 2015. Készítette: Kiss András. 
490 Interjú Helmer Elemérrel. Szigetszentmiklós, 2011. Készítette: Jószai Attila. 
491 Mészáros Károly 1953. júniustól 1955. márciusig töltötte be a vezérigazgatói tisztséget. 
492 MNL PML, XXXV-18, 4. d. 11. ő. e. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, 1953. október 27. Bíró Ferenc 
hozzászólása. Következő idézet ugyaninnen. 
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hogy az autógyárnak olyan gépei vannak (például fogköszörű vagy Krause gép), 

amelyek ha megállnak, akkor nem lesz tervteljesítés és motorgyártás sem. Still Ferenc 

pártitkár reagálva Mészáros és Bíró hozzászólásaira a következők gondolattal zárta le az 

anyagkérdéssel kapcsolatos napirendet. „Igaz az, hogy a felsőbb szervek részéről nem 

sok megértésre találunk és kétségtelen az a helyzet, hogy azt mondják, hogy a Csepel 

Autógyár állandóan sír, de a tervét mégis tudja teljesíteni, hogy ilyen nézet alakult ki, 

ebben mi is hibásak vagyunk.” 

Ebben az alfejezetben már értekeztem a kooperáló vállalatoknak a Csepel Autógyár 

felé történő késedelmes anyagszállításáról. A következőkben a vállalaton 

(gyáregységeken, műhelyeken) belüli kooperáció problémáit kívánom ismertetni. A 

termelési terv teljesítése – ahogy erre az egykori dolgozók utaltak is – az 1952. évben is 

elsődleges fontossággal bírt. Mi sem mutatja  ezt jobban, mint a vállalat üzemi lapjában 

megjelenő számtalan, a gyár tervének teljesítésére felszólító cikk. A kérdés súlyát 

érzékeltette az is, különösen a Csepel Autógyár vonatkozásában, hogy a Magyar Rádió 

műsoraiban több ízben foglalkozott a termelésével, a gyárat, mint az egyik legfontosabb 

járműipari vállalatot emelve ki.493 Mindezek természetesen agitációs és 

propagandacélokat szolgáltak. Külön „termeléspolitikai” és a vállalat sztahanovistáit 

bemutató előadásokat is tartottak az autógyárban, melyen központi, „döntő” kérdésként 

tálalták a hallgatóságnak a vállalat műhelyeinek kooperációját, a sztahanovisták 

munkáját. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a pártvezetés az üzemektől elvárta, hogy „jó 

kooperációs kapcsolatokat” alakítsanak ki a gyáron kívül és belül egyaránt. Ettől 

remélték az autógyárban és a minisztériumban is az ütemes termelés megvalósítását. 

Nem egyszer lemaradást okozott a Motorgyárban, hogy a Járműgyár nem szállította le 

határidőre a szükséges kapcsolóházakat, kapcsolótárcsákat. Az alkatrészek hiánya miatt 

a Motorgyár szerelési munkáját nem tudta folyamatosan végezni. Hasonló esetek szinte 

mindennaposak voltak a Járműgyárban is a Motorgyár késedelme miatt. Ha a Motorgyár 

nem szállította az előírt határidőre a keresztcsuklókat, kardánalkatrészeket, akkor a 

Járműgyár dolgozói is elmaradtak tervük teljesítésében. A belső kooperációban 

megfigyelhető zavarok tehát jelentősen kihatottak a gyár egészének tervteljesítésére is. 

A propaganda hangvételű rádióműsorok természetesen az 1952-ben súlyosbodó 

problémákat termelési harcként, minden áron, akarati úton leküzdendő feladatként, 

                                                 
493 Magyar Rádió Archívuma (továbbiakban MRA). Műhelyek kooperációja a Csepel Autógyárban. A Petőfi 
Rádió 1952. április 22-i adása. 
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valamint a dolgozók kemény erőfeszítéseiként írták le a hallgatóságnak. A tudósítás úgy 

szólt, hogy 1952-re a gyárrészlegek már „fogaskerékszerűen” kapcsolódtak egymáshoz, 

mely alatt nyilvánvalóan a jól működő kooperációra kívántak utalni. Tény, hogy a 

Csepel Autógyárnak az 1952. évben sikerült kiugró termelési eredményeket elérni, mely 

elsősorban a D–350-es tehergépjárművek számában mutatkozott meg. Tény az is, hogy 

az autógyár 1952-ben bizonyos termékekben és a tehergépjárművek számában 

teljesítette globális tervét.494 Azonban ezt úgy sikerült elérnie, hogy az egyes dekádok 

lemaradásait az év vége közeledtével – vagyis az éves termelési terv lezárulásával – 

behozták. A híradás készítői a sikert úgy láttatták, hogy a Csepel Autógyár Termelési 

Osztálya „a társüzemek helytelen együttműködéséből adódó zavarokat a kooperáció 

helyes megszervezésével és működtetésével megszüntette.”495 Az adásból természetesen 

nem hiányozhatott a szovjet autógyártás tapasztalatainak kiemelése sem, melynek 

mintájaként szervezték meg a gyárban az együttműködési munkát. Ennek nyomán az 

autógyárban külön szervezeti egységet állítottak fel, ahol a kooperációs alkatrészek 

gyártási határidejét, a szállítás és raktározás ellenőrzését végezték. Az új egység 

azonban több adminisztratív munkaerő beállítását igényelte, akiknek a feladata a 

műhelyek ellenőrzése is volt. Ezzel azonban csak növelték a vállalatnál az amúgy is 

magas adminisztratív munkaerő létszámát. 

Általános jelenség volt az autógyárban, hogy az egyes alkatrészeket – a késedelmes 

beérkezés miatt – csak kis mennyiségben dolgozták fel. Mindez természetesen növelte 

az önköltséget és a gépek beállítási idejét. Erre hivatkozva, az egyes gyárrészlegek 

vezetői kezdetben inkább amellett voltak, hogy a tervben szereplő alkatrészeket 

egyszerre, vagy nagyobb mennyiségben szállítsák továbbmunkálásra. Ennek 

nyilvánvalóan egy oka volt, hogy elősegítsék saját terveik teljesítését. A propaganda 

éppen azok ellen készült, akik tervüket ilyenformán próbálták meg teljesíteni. 

„Figyelmen kívül hagyták azt is, hogy a gyár tervfeladatainak maradéknélküli 

teljesítése érdekében olyan munkát is vállalni kell, amely az önelszámoló egységen belül 

esetleg csökkenti a tervteljesítési százalékot, vagy éppen a terv túlteljesítését. Még 

világosabban: az egyes gyárrészlegek vezetői és dolgozói szívesebben gyártottak olyan 

                                                 
494 A vállalatok elsősorban arra törekedtek, hogy tervüket globálisan teljesítsék. Erre ösztönözte őket a 
termelési terv és a premizálás rendszere is. A globális tervteljesítés érdekében a vállalatok olyan cikkeket is 
gyártottak, amelynek révén a tervet könnyebben tudták teljesíteni. 
495 MRA, Műhelyek kooperációja a Csepel Autógyárban. A Petőfi Rádió 1952. április 22-i adása. 
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mennyiségeket, amelyek súlyban, vagy más mértékegységben döntőek voltak a terv 

teljesítésében.”496 

A vállalat termelésének egyik sajátossága volt, hogy a hiányzó nyersanyagot más 

anyaggal kívánták pótolni, mely méreténél és legfőképpen minőségénél fogva a 

megszokottól eltérő technológia betartását igényelte volna. Ennek következtében új 

készülékek és szerszámok elkészítéséről kellett az egyes műhelyeknek gondoskodnia. 

Mindezek előállítása pedig befolyásolta az önköltség alakulását, és végeredményben 

újra az ütemes termelést hátráltatta. 

A politikai és gazdasági vezetés, köztük Gerő Ernő, látva a kialakult helyzetet 

általában az „ellenség tevékenységére”, az üzemek belső szervezési munkájára, ezáltal 

az üzemvezetésre hárította át a felelősséget. A kezdeti elgondolás – miszerint 

csökkenteni kell a nyugati államoktól való nyersanyagfüggést – eleve kudarcra volt 

ítélve. Mindazonáltal az 1950-es években valóban tettek lépéseket a külföldről, 

elsődlegesen ideológiai alapon a nyugati országokból behozandó nyersanyagok 

csökkentése érdekében. Mindez azonban a nyersanyaghiány súlyosbodásához vezetett. 

Az ilyen esetekben, az ügyben érintett Külkereskedelmi Minisztériumot szólították 

fel elsődlegesen az anyagnormák felülvizsgálatára. Mindezt össze kívánták kötni a 

dolgozók anyagtakarékossági mozgalmának a kiterjesztésével is. Úgy gondolták, hogy 

ha „anyagtakarékossági ankétokat” rendeznek a legnagyobb anyagfelhasználó üzemek 

dolgozóinak bevonásával, akkor a kérdés kezelhető, a nyersanyaghiány pedig 

csökkenthető lesz. A Külkereskedelmi Minisztériumban és az Országos Tervhivatalban 

úgy vélték, hogy az egyes üzemek által a termelési terv teljesítéséhez leadott import 

anyagigények nem valósak, és a vállalatok a kelleténél általában nagyobb mennyiséget 

rendelnek. Minderről az Országos Tervhivatalban így fogalmaztak: „Ennek [t. i. a 

felülvizsgálatnak – K. A. megj.] feladata egyrészről az, hogy a Tervhivatal felé 

megadott anyagigények túlzásait tárja fel és megadott időpontig jelentse, másrészről az, 

hogy az előirányzott anyagigényekkel szemben a dolgozók részéről anyagmegtakarítási 

mozgalmi felajánlásokat eredményezzen.”497 Vizsgált időszakunkban rendszeressé 

váltak az éves importigények felülvizsgálatai abból a célból, hogy a „túlzott” 

anyagigényekben rejlő „belső tartalékokat” minél jobban feltárhassák. A permanens 

módon fennálló nyersanyaghiány központi kérdése volt a Csepel Autógyárnak, mely 

                                                 
496 U. o. 
497 MNL OL, XIX-A-16-x, 3. d. 16/1950. Előterjesztés az Államgazdasági Bizottsághoz az import 
anyagigények csökkentéséről, 1950. szeptember 5. 
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alapjaiban meghatározta a gyár termelési tervének, ezáltal a termelékenységi tervének a 

teljesítését is. A kérdés végeredményben jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az autógyár 

éppen a nyersanyagok hiánya miatt nem tudta az ütemes termelést tartani. A 

nyersanyagok akadozó beérkezése pedig természetszerűleg befolyással volt a gyár 

termelési ütemtervére is, melyet 1952-ben a következőképpen terveztek. 

 

 Motorgyár 
(413-as egység) 

Járműgyár 
(350-es egység- 

tgk) 

Kardán (350-
es) 

Aggregát (350-
es) 

1952. I. 
negyedév 

2280 1220 2085 1940 

II. 2460 1290 2295 2155 
III. 2700 1345 2615 2130 
IV. 2910 1445 3025 2168 

Összesen 10330 5300 10000 8393 
1953. I. 

negyedév 
3000 1500 3100 2400 

II. 3600 1750 3300 2900 
III. 4200 1800 3700 2900 
IV. 5200 1950 3900 3000 

Összesen 16000 7000 14000 11200 
 

A Csepel Autógyár termelési ütemterve a főbb gyártandó termékekre 1952 és 1953 

között (darab) 

Forrás: MNL OL, XXIX-F-1-a, 12. d. 0061/1951/43/a. 

 

Mint ahogy a szakirodalommal egyetértve korábban említettem, 1952 a magyar ipar 

egyike legnehezebb éve volt. Ezért mindenképpen érdemesnek láttam, hogy 

elemzésemben behatóbban foglalkozzam az autógyár 1952. évi termelési 

eredményeivel. Ebből világos képet kaphatunk arról, hogy számos gyártmány esetében 

sikerült a terveket túlhaladni, a tervet globálisan teljesíteni. Még az így elért 

„részeredmények” is eddig soha nem látott áldozatokat követeltek a vállalattól és 

legfőképpen a munkásoktól. A következőkben eltekintek attól, hogy az egyes 

gyártmányokat egy összesített táblázatban közöljem, ugyanis a levéltári 

dokumentumokban az egyes dekádadatok nem minden esetben találhatók meg teljes 

részletességgel.498 

 

                                                 
498 A vonatkozó dekádjelentések általában szöveges jelentésként készültek. A jelentésekben nem minden 
esetben adták meg konkrétan az egyes gyártmányok megnevezését. 
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 1952. I. negyedévi 

operatív terv (db) 

Tárgyhavi (db) % Tárgyhavi (ezer 

Ft) 

  Terv Tény  Terv Tény 

413-as benzines 

motor 

850 350 350 100 8015 8015 

413-as dízelmotor 1250 290 290 100 6641 6641 

130-as benzines 

tehergépkocsi 

6 6 6 100 600 600 

350-es benzines 

tehergépkocsi 

382 135 137 101.5 12825 12825 

350-es dízel 

tehergépkocsi 

713 233 236 101.3 22135 22135 

130-as benzines 

alváz 

114 34 34 100 3196 3196 

350-es benzines 

alváz 

98 25 25 100 1930 1930 

350-es dízelalváz 10 10 10 100 772 772 

Összesen 3423 1083 1088 100.5 56.144 56.589 

 

Összes termelés 1952 januárjában 

Forrás: MNL OL, M-KS 276. f. 95. cs. 112. ő. e. 

 
 
Az 1952. év termelési tervének teljesítéséről viszonylag átfogó képet adnak az Autó- és 

Traktoripari Tröszt jelentései, melyek cikkszámokra lebontva adják meg az elkészült 

gyártmányok és alkatrészek számát. A jelentéseket, mérlegbeszámolókat a Csepel 

Autógyár Tervgazdasági Főosztályának Központi Statisztikai Osztálya készítette, ahol a 

gyáregységektől beérkező adatokat összesítették. Ebben a minőségében az osztály 

rendkívül fontos szerepet játszott a gyár működésében. Egyrészt adatokat szolgáltatott a 

felettes szervek felé, másrészt adatai alapján döntöttek és határoztak a vállalat 
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következő terveinek fő számairól. A tröszt az autógyártól beérkezett termelési adatokat 

szintén összesítette és ellenőrizte.499 

A jelentéseket tanulmányozva már korántsem tűnik minden esetben teljesítettnek az 

évi termelés, mindannak ellenére, hogy az évet a vállalat a körülmények ellenére jól 

kezdte.500 A vállalat 1952. évi teljes termelésének értéke 840 millió forintot tett ki, 

tehergépkocsi-tervét teljesítette.501 1952 szeptemberében a futószalagról már a 

tízezredik teherautó gördült le, és a gyártmányok mintegy 40%-át exportálták, csak 

bizonyos tételekből sikerült a túlteljesítés.502 Az egész évre betervezett 5768 darab 

dízelmotorral szemben elkészült 5792 darab. Motor- és tartalék-alkatrésztervét is 

teljesítette.503 

Külön elemzésre érdemes tartottam az autógyár B–300-as tehergépkocsijának 

tervezéssel és termeléssel kapcsolatos anomáliáit. Egyes források szerint 1952-ben 138 

darab B–300-as tehergépkocsi legyártását tervezték be, amelyből rendkívül kevés, 

mindössze 43 darab készült el (35.2%).504 Ennek okait a trösztnél arra vezették vissza, 

hogy a típus nehezen volt felfuttatható, a beruházások nem valósultak meg, és az 

importanyagok nem érkeztek be. A fenti adattal szemben a honvédelmi levéltári 

forrásokban már azt találjuk, hogy 1952. IV. negyedévében, amikor a gyártás felfut, 375 

darab gépjárművet – ebből 344 darab tehergépkocsi, 31 darab pedig alváz – kell 

legyártani.505 A B–300-as típusú tehergépkocsi termelési tervteljesítésének fontosságát 

az adta, hogy a gépjármű kifejezetten honvédelmi fejlesztés keretében, megrendelésre 

készült.506 A gépjármű első két prototípusa 1951. szeptember 30-án készült el, melyeket 

különböző próbáknak és összehasonlító vizsgálatoknak vetettek alá. A próbákról első 
                                                 
499 Az autógyár a havi és negyedéves termelési jelentéseket megküldte a Központi Statisztikai Hivatal 
Iparstatisztikai Főosztályának, a hivatal Pest Megyei Igazgatóságának, a KGM Pénzügyi és Információs 
Osztályának és a Magyar Nemzeti Bank 48-as számú „bankfiókjának” is. 
500 MNL OL, M-KS 276. f. 95. cs. 112. ő. e. Az Autó- és Traktoripari Tröszt dekád- és éves jelentései, 1952. 
501 MNL OL, M-KS 276. f. 95. cs. 27. ő. e. Az Autó- és Traktoripari Tröszt távlati fejlesztési javaslata 1952–
1959. 
502 MNL OL, XXIX-F-1-a, 22. d. 0098/1952. A Csepel Autógyár gazdasági és tervjelentése, 1952. 
503 MNL OL, M-KS 276. f. 95. cs. 112. ő. e. Az Autó- és Traktoripari Tröszt dekád és éves jelentései, 1952. A 
motorpótalkatrész területén az 1952. évi tervhez képest (23.284 Ft) – 1000 forintban értve – a teljesítés 24.180 
Ft lett (103.4%). A tehergépkocsi és autóbusz pótalkatrész teljesítése esetében a jelentések 48.759,- Ft helyett 
45.259,- forintot (92.8%) közölnek. 
504 MNL OL, M-KS 276. f. 95. cs. 112. ő. e. Az Autó- és Traktoripari Tröszt dekád és éves jelentései, 1952. 
505 HLI, Magyar Néphadsereg iratai, 1952/T. 60. ő. e. 993/1952. XIV. Gépkocsi, traktor, vontató-ügyek, 
1952. A Csepel Autógyár levele a HVK Ipari Osztályához, 1952. szeptember 8. A B–300 típusú tehergépkocsi 
gyártásának jelenlegi állása és gyártási nehézségei. 
506 A gyártási rajzokat a Csepel Autógyár 1951. december 1-én kapta meg. 1952. január 15-ig befejeződött a 
rajzok és darabjegyzékek felülvizsgálása és ezek alapján az alkatrészek gyártásra való szétprofilozása. A típus 
tervutasítása szerint 1952. III. negyedévében már 25 darabot kellett volna gyártani. Más forrásra történő 
hivatkozással azt találhatjuk, hogy az autógyárnak 1952. IV. negyedévében 400 darabot kell gyártania, melyből 
385 darab a Honvédelmi Minisztérium, 15 darab pedig az Államvédelmi Hatóság részére lesz biztosítva. Lásd: 
Az Üzemgazdasági Tanács 11/32/1952. sz., 1952. január 28-án kelt határozata. Forrás: U. o. 
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ízben értesült interjúalanyom, Sz. Antal is, aki maga is részt vett a prototípus 

elkészítésében.  „A próba három hónap alatt zajlott, ez idő alatt 100.000 km-t tekert le 

a gépjármű. A próbamesterek – hat fő – a JÁFI-tól voltak, 24 órás próbák voltak, 1000 

km/nap volt a táv. A próbát 1 darab B–130-as kísérő kocsi kísérte. A három kocsi 

lefutotta a próbát, a hadsereg pedig átvette.”507 

 A különböző levéltári források egybevetésével sikerült rekonstruálnom, hogy a B–

300-as típus 1951. és 1952. évi fejlesztése, melyet a Magyar Néphadsereg folytonos 

sürgetésére kívántak mielőbb hadrendbe állítani, a tervgazdaság rendszerében egyre 

növekvő problémák következtében nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ennek 

következtében a fejlesztés és a gyártás is elakadt. A Honvéd Vezérkar, a Haditechnikai 

Intézet, a Kohó- és Gépipari Minisztérium 14. Járműipari Főosztálya, a Járműfejlesztési 

Intézet és a Csepel Autógyár képviselőinek részvételével folyamatos egyeztetéseket 

tartottak, melyek során a gépjárművel szembeni honvédelmi minisztérium által 

megfogalmazott követelményeket tárgyalták meg. A tárgyalásokon – melyek az 1952. 

évben voltak a legintenzívebbek – a típussal kapcsolatban több konstrukciós és gyártási 

hibát állapítottak meg. 

Az igények mögött természetesen pusztán katonai szempontok álltak. Az 1952. év 

végig – tehát akkor, amikor a gyártás folyt – még készültek az ún. „második és 

harmadik sürgősségi szerszámok”. Érdekes és rendkívül sokat elárul a korszak termelési 

viszonyairól, valamint a terv nem-teljesítésétől való „félelemről”, hogy a Csepel 

Autógyár a gyártási engedélyt a Honvédelmi Minisztériumtól 1952. február végén kapta 

meg. A különböző öntőmintákat és anyagrendeléseket a gyártási engedély megszerzése 

előtt a gyártás biztosítása érdekében a vállalat saját felelősségére adta fel, illetve 

rendelte meg.508 Ilyen gyártási mechanizmus mellett nem volt elképzelhetetlen, hogy a 

számításokba hiba csúszott. Lényegében ezt erősítette meg az Sz. Antallal készített 

interjúm, aki a garanciális kérdések elintézési módját a következőképpen vázolta: „A 

próbák során előjöttek a hibák az osztóműveknél, – a Gödöllői Gépgyár gyártotta. 

Amikor előjöttek a hibák, a HM visszadobta azokat. Az osztóműveket kiszedték más 

kocsikból. Szerintem elszámítás lehetett vagy anyaghiba. Kicserélték és rendben 

volt.” 509 Elmondása szerint 1952-ben 8–10 darab tehergépkocsit adtak át a Honvédelmi 

Minisztérium részére, melyben több típus is volt. 

                                                 
507 Interjú Sz. Antallal. Budapest, 2015. Készítette: Kiss András. 
508 HLI, Magyar Néphadsereg iratai, 1952/T. 60. ő. e. 993/1952. 
509 Interjú Sz. Antallal. Budapest, 2015. Készítette: Kiss András. 
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A gyártásnak természetesen olyan már „klasszikus” akadályai is megfigyelhetők 

voltak, mint a nyersanyaghiány, a szabványeltérések, az importproblémák és a 

géphiány. Mi sem mutatja jobban a korszakban jelentkező hiányt, mint az, hogy a 

Csepel Autógyár vizsgálatai alapján a B–300-as „programhoz” összesen 106 darab 

gépre volt szükség. A vállalat erre vonatkozó igényét 1951. év november 3-án már 

bejelentette a KGM Járműipari Főosztályának. A felső szervek rendelkezése folytán 

1952-ben kiutalt 52 darab szerszámgép közül csak 25 darabot tudtak biztosítani, 

továbbá 9 darab „egyéb” – feltehetően nem gyártás-specifikus gépet. A fennmaradó 

gépekből 18 darabot import révén kívántak fedezni, melynek beérkezési idejét még 

megjelölni sem tudták. A B–300-as tehergépkocsi gyártásával kapcsolatosan Kossa 

István 1952-ben Gerőnek azt írta: „A gépkocsigyártáshoz elengedhetetlenül szükséges 

szerszámgépek folyó évi beszerzése teljesen kilátástalan. Ennek következtében a 

tervezett 300-as tehergépkocsit teljes egészében nem tudjuk legyártani.” Kossa ezt 

követően javasolta a típus tervszámainak csökkentését.510 

A B–300-as típus gyártásának kérdésével az Üzemgazdasági Tanács (ÜT) is 

kiemelten foglalkozott.511 Minden bizonnyal a Honvédelmi Minisztérium és a Csepel 

Autógyár közötti viszony legfeszültebb pillanatait élte át, amikor a minisztérium az 

autógyár elé tárta elvárásait. Mindez annak ellenére történt – ezt ki kell hangsúlyozni – 

hogy a gyár egyáltalán nem tartozott felügyeletileg a Honvédelmi Minisztérium alá. Az 

üggyel kapcsolatban több értekezletet is tartottak az érintettek bevonásával. A sorozat 

gyártására vonatkozóan a Honvédelmi Minisztériumban készült feljegyzés szerint a 

Csepel Autógyár vis-maiort jelentett, arra hivatkozva, hogy nem kapott elég 

nyersanyagot a bedolgozó üzemektől, és az importból nem érkeztek meg az alkatrészek. 

A minisztérium felháborodottan azzal vádolta meg a Csepel Autógyárat, hogy 1952. IV. 

negyedévi operatív tervét a 400 darabos szériára vonatkozóan „önkényesen” 

módosította.512 

Az autógyárban úgy kalkuláltak, hogy ebből a mennyiségből először az ÁVH 15 

darabos rendelését fogják kielégíteni. Mindez azonban azt jelentette a honvédség 

számára, hogy a 385 darab gépkocsi helyett mindössze 135 darabot, azaz a tervezettnek 
                                                 
510 MNL OL, XIX-A-2-ii, 12. d. 4507/1952. 1952. IV. negyedéves tervmódosítási kérelem, 1952. december 9. 
511 Az Üzemgazdasági Tanács a hadigazdálkodás legfelső irányító szerveként definiálta magát. A tanács 
alapításakor elfogadott határozat szerint feladata volt a szakminisztériumok, az Országos Tervhivatal és az 
egyéb állami szervek hadiiparral kapcsolatos munkájának irányítása. Bővebben: GERMUSKA, i. m. 2008. 77. 
512 HLI, Magyar Néphadsereg iratai, 1952/T. 60. ő. e. 993/1952. Feljegyzés a Csepel B–300 terepjáró 
gépkocsi gyártásához, 1952. október 6. Ezek szerint a gyár mindössze 150 darab gépkocsi elkészítésével 
számolt 1952. IV. negyedévében a következő megoszlásban: októberben 37, novemberben 50, decemberben 
pedig 63 darab. 
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csupán 35%-át fogja megkapni. A Csepel Autógyár, hogy termelési tervét tarthassa – 

reálisan látva azt, hogy a B–300-as típusból a fennálló problémák miatt egyszerűen 

lehetetlen a kívánt honvédelmi igényt kielégíteni – a fennmaradó 250 darab 

tehergépkocsi helyett a 70 darab B–350 közúti alváz gyártását állította be pótlólag a 

minisztérium részére, 1952. novemberben. A Honvédelmi Minisztérium ezért újfent 

azzal vádolta meg az autógyárat, hogy pusztán csak azért, hogy évi tervét globálisan 

teljesíthesse, „önkényesen” az 1952. IV. negyedévre 150 darab 130-as típusú jármű 

gyártását irányozta elő. Hozzá kell tennünk, hogy ez a mennyiség az Államvédelmi 

Hatóság 1953. évi gépjárműigénye volt. A minisztérium, hogy „visszavágjon” egy 

három pontból álló „javaslatcsomagot” fogalmazott meg, és azt 1952. október 13-án 

közölte az Üzemgazdasági Tanács Titkárságával. Ennek első pontjában azt kívánták, 

hogyha az autógyár 250 darab tehergépkocsit nem tud részükre legyártani, akkor „ipar 

nemcsak 70 közúti alvázat, hanem 1,5 szorzószám figyelembevételével 375 darab közúti 

normál tehergépkocsit adjon.” A javaslat második pontja azt tartalmazta, hogy az ÁVH 

B–300-as gépkocsi igényét is csak olyan százalékban elégítsék ki, mint a honvédségét, 

tehát 15 darab helyett maximum 6 darabot kapjon. A harmadik javaslatban egy 

feltehetően üzemgazdasági tanácsi javaslatra reagáltak, amikor úgy fogalmaztak: „Nem 

fogadhatjuk el azt a javaslatot, hogy az 1952-ről fennmaradó t[erep]j[áró] 

tehergépkocsikat 1953-ban kapjuk meg, mivel a Csepel Autógyár a tervezett 1500 darab 

300-as gépkocsin felül nem lesz képes többet gyártani.” 513 

Az ügy több kérdésre is élesen rávilágít, amely miatt a fentiekben részletesen 

bemutattam a konfliktust. Mindenekelőtt nagyon jól tetten érhető benne a nehézipari és 

a katonai vezetés lobbi tevékenysége annak érdekében, hogy a honvédelem szükségletei 

minden más (még az Államvédelmi Hatóságot is beleértve) igény ellenére is teljesítve 

legyenek. Másrészt megfigyelhető a honvédelmi vezetés arroganciája, és az a tudat, 

hogy a honvédelmi igények kielégítése mindennél fontosabb. Ahogy korábban is 

jeleztem, a HM az autógyár felett nem gyakorolhatott felettesi jogokat. Azonban, ha 

lehetősége lett volna rá, és a Csepel Autógyárat hadiipari termékeket előállító üzemmé 

nyilvánítják, azonnal élt volna vele. Harmadrészt nyilvánvalóan a honvédelemben is 

tisztában voltak az autógyár teljesítőképességével, azonban az igényekből mégsem 

kívántak lefaragni. 

                                                 
513 U. o. A már nyilvánvaló konfliktus láttán 1952. október 14-ére üzemi tanácsi értekezletet hívtak össze, 
azonban az elosztásról nem sikerült megállapodni. 



170 

Az ügy zárófejezetének tekinthetjük, hogy a vitás kérdések miatt a felek a Központi 

Gazdasági Döntőbizottsághoz fordultak. Az vállalat 1952. évi mérlegbeszámolójából is 

kiderül, hogy realizált eredményét két tényező is rontotta. Az egyik a még előző évről 

származó 600 ezer forintos veszteség görgetése, a másik pedig „hitelezési veszteség” 

címén volt, melyet a Honvédelmi Minisztériummal szemben döntőbizottsági ítélet 

alapján le kellett írniuk. Az összeg ekkor 248 ezer forintot tett ki, tehát a HM az 

autógyárral szemben végül megnyerte a „pert”.514 

Általában elmondható, hogy a Magyar Néphadsereg, ha kisebb-nagyobb 

időelcsúszással is, de hozzájutott a kívánt tehergépkocsi-mennyiséghez. Az 1953. évre 

tervezett gépkocsi-beszerzés is többé-kevésbé teljesült. Jelentős lemaradás a B–300-as 

tehergépkocsiban mutatkozott.515 A vállalat a HM közvetlen megrendelésére 1953. II. 

félévéig gyártotta a Csepel B–300-as és a 130-as gépjárműtípust. Ami a 130-as benzines 

terepjáró gépjárművet illeti, a vállalat egyre kevesebbet gyártott belőle, mivel a Magyar 

Néphadseregben lényegében megszűnt irántuk a kereslet.516 A Kohó- és Gépipari 

Minisztériumnak a Honvédelmi Tanácshoz készített jóval későbbi, 1956. évi 

előterjesztése szerint végül a HM kismennyiségű megrendelése miatt a gyártóeszközök 

értéke sem térülhetett meg. A gyártás 1953. II. félévi leállítása óta a két gyártmányhoz 

szükséges különleges gyártóeszközöket, félkésztermékeket és anyagokat még mindig a 

Csepel Autógyárnál tárolták. Az eszközök értéke 18 millió 575 ezer forintot tett ki. A 

nagy értékű eszközöket a beruházás és a gyártás kudarca ellenére a vállalat tehát még 

évekig tárolni kényszerült.517 1953-ban, a Csepel gépjárművek közül a legnagyobb 

számú a 350-es típus benzines változata volt.518 A Honvédelmi Minisztériumban az 

1953 és 1955 közötti évekre gépjármű beszerzésére megközelítően 600–700 millió 

                                                 
514 MNL PML, XXIX-88, 1. d. A Csepel Autógyár 1952. IV. negyedévi szöveges mérlegbeszámolója, 1952. 
december 31. A Központi Gazdasági Döntőbizottsághoz került a HM és a vállalat egy 1950. évi „benzinügye” 
is. Ezek szerint az autógyár a HM-nek átadott tehergépkocsikba töltött benzint visszakövetelte. Az ügy 1953-
ig elhúzódott, végül a Honvédelmi Minisztériumot nem kötelezték a benzin árának megfizetésére. Forrás: 
MNL OL, XX-6-b, 8. d. 001313/1952. A Csepel Autógyár és a Honvédelmi Minisztérium jogvitás ügye, 
1950–1953. 
515 1955-től a Honvédelmi Minisztérium nem ragaszkodott már a B–300-as típusú gépjármű gyártásához. Úgy 
tervezték ugyanis, hogy azt a szovjet ZISZ–151-es típussal váltják ki. A HM Gépjármű Csoportfőnökség 
számításai szerint, amíg 600 darab B–300-as 85.879.000 forintba kerülne, addig ugyanennyi ZISZ–151-es 
mindössze 24.350.000 devizaforintot tenne ki. A számítás mellé hozzátették azt is, hogy a ZISZ–151-es 
tehergépkocsi műszakilag messze felülmúlta a Csepel B–300-ast. Az így felszabaduló kapacitást a 
csoportfőnökség egyéb Csepel-típusú gépjárművek gyártására kívánta fordítani.  
516 MNL OL, M-KS 276. f. 95. cs. 112. ő. e. Az Autó- és Traktoripari Tröszt dekád és éves jelentései, 1952. 
517 MNL OL, MNL OL, XIX-L-1-i, 7. d. 0019/1956. A KGM előterjesztése a Honvédelmi Tanácshoz, 1956. 
szeptember 7. A KGM határozati javaslatában az eszközöknek és félkészgyártmányoknak a népgazdaság más 
területén történő felhasználását és a fel nem használható eszközök kiselejtezését tartotta kívánatosnak. 
518 HLI, MN Különgyűjtemény. IV/B–8. FALUDY MIKLÓS: A Magyar Néphadsereg páncélos- és 
gépjárműtechnikai eszközeinek fejlődéstörténete 1985. 1953-ban 3011 darab B–350-es, 281 darab D–350-es, 
833 darab Csepel 130-as és 385 darab B–300-as állt a hadsereg szolgálatában. 
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forint volt betervezve. 1953-tól azonban a beruházás-jellegű kiadásokat, így a 

gépjárműbeszerzéseket is fokozatosan, az 1955. évre pedig drasztikusan 

csökkentették.519 

1952-re a termelési terv alapján a Csepel Autógyárban 5388 darab tehergépkocsi 

alvázat kívántak legyártani, ennek ellenére 5364 darab készült el (99.5%). Az évre 

tervezett 805 darab aggregátból összesen 706 darab készült el (87.7%), amely miatt 

azonban az Ikarus Karosszéria- és Járműgyárban lemaradások keletkeztek.520 A 

lemaradásokat általános jellegű magyarázatokkal támasztották alá: így például az 

anyaghiányra, a selejtszázalékra, a munkások alacsony teljesítményszázalékára 

hivatkoztak. 

Összegzésképpen megállapítható, hogy a Csepel Autógyárban, de általánosságban 

véve a teljes gyáriparban rendszeressé vált a nyersanyaghiány. A további elemzésekre 

még számtalan példa kínálkozna, azonban elsődlegesen azokat az eseteket kívántam 

bemutatni, melyeken keresztül megragadhatók a tervgazdaság működésének specifikus 

problémái. Gerő Ernő és a gazdasági vezetés álláspontja a nyersanyaghiány kérdésében 

az volt, hogy a lemaradásokat csak részben köszönhették az anyaghiánynak. Az MDP 

Államgazdasági Osztályán megtartott 1951. augusztus értekezleten Gerő cáfolta a 

vállalatvezetők állításait, mely szerint lemaradásuk az anyaghiánynak köszönhető. 

„Kétségtelen, hogy bizonyos anyagok nem állnak nagy mennyiségben rendelkezésünkre, 

de határozottan el kell utasítanunk azt az állítólagos érvet, hogy a lemaradás oka az 

anyaghiány.”521 Gerő álláspontját részletesen kifejtve a vállalatvezetőket, a 

termelésirányítást, a szervezetlenséget és az üzemek közötti kooperáció nehézségeit 

nevezte meg a problémák forrásainak, melyet a későbbi évek során is újra és újra 

felhozott. A Csepel Autógyár a fenti terveket úgy tudta teljesíteni, hogy közben egyrészt 

munkáslétszámának drasztikus megemelése is folyamatban volt, másrészt nagyarányú 

munkaerő-hullámzás, fluktuáció is jellemezte ezt a felfutási időszakot. A következő 

alfejezetben megvizsgálom, hogy ez a munkaerő-áramlás milyen hatással járt az 

autógyár termelésére és társadalmára. 

 

 
 
                                                 
519 HLI, MN Különgyűjtemény. II/6–44. A Magyar Néphadsereg Páncélos és Gépjárműtechnikai 
Szolgálatfőnökség története 1948–1956. II. kötet 1986. 
520 MNL OL, M-KS 276. f. 95. cs. 112. ő. e. Az Autó- és Traktoripari Tröszt dekád és éves jelentései, 1952. 
521 MNL OL, M-KS 276. f. 66. cs. 62. ő. e. Gerő Ernő felszólalása az MDP Államgazdasági Osztály 
értekezletén, 1951. augusztus 27. 
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4. 5. A GYÁR MUNKÁSLÉTSZÁMA AZ IPAROSÍTÁS EXTENZÍV ID ŐSZAKÁBAN  
 

A következőkben a Csepel Autógyárban dolgozó munkások létszámának növekedését, 

összetételét és a munkaerőkérdés helyzetét vizsgálom. Érzékeltetni kívánom a sztálini 

iparosítási politika okozta munkaerő-áramlás drasztikus és emblematikus folyamatait, 

melyek hatással voltak az üzemek mindennapi életére, a termelékenységre és számos 

más tényezőre is. A Csepel Autógyár megalapításával, a budapesti agglomerációban 

megvalósuló ipartelepítéssel, a térségben eddig talán soha nem tapasztalt társadalmi 

átalakulás vette kezdetét. 

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége 1948. november 27-i ülésén az 

extenzív iparosítás szellemében foglalkozott az ipar munkaerő-szükségletének 

kérdésével.522 Ezen Rákosi Mátyás úgy fogalmazott: „Rá kell mutatni arra, hogy milyen 

gigászi feladatok állnak a közeljövőben a magyar dolgozók előtt. Hogy egyetlenegyet 

említsek: az ötéves tervvel kapcsolatban az eddigieken felül 300.000 új ipari munkásra 

van szükség.”523 Fontos látni, hogy a felemelt ötéves terv az 1949. évhez képest a 

munkások és a tisztviselők létszámát 50%-kal kívánta emelni, a nehézipari dolgozókét 

pedig 77%-kal. Ahogy Pető Iván és Szakács Sándor fogalmazott munkájában „Ennek az 

elképzelésnek a kivitelezéséhez csak a kényszert sem mellőző, irányított 

munkaerőgazdálkodás mutatkozott megfelelő eszköznek.”524 A pártvezetés úgy látta, 

hogy a munkahelyeiket a jobb fizetés reményében lecserélő munkások akadályai az 

üzemek működésének, ezáltal a termelési tervek teljesítésének is. Tevékenységükre 

„gyanakvóan” tekintettek. Általánosan elmondható volt, hogy a munkanélküliséget 

ténylegesen is a munkaerőhiány váltotta fel. Az ipar jelentős munkaerő-igényét – ahogy 

Belényi Gyula is összegezte – elsődlegesen három fő forrásból kívánták fedezni. 

Egyrészt a foglalkoztatottak számának emelésével, elsődlegesen a keresőképes nők 

munkába állításával.525 Másrészt a munkanélküliség felszámolásával, harmadrészt pedig 

a foglalkozási szerkezet radikális átalakításával. Ez utóbbi jelentette a mezőgazdasági 

                                                 
522 Az 1945 és 1948 közötti magyarországi munkaerőhelyzet részletes vizsgálatához lásd: BELÉNYI, i. m. 2009. 
28–50., valamint: BORISSZA GYULA, IFJ.: Szakszervezeti munkaerő-közvetítés Magyarországon 1945–1947. 
Ipar-Gazdaság, 1991/2. sz. 29–37. 
523 MNL OL, M-KS 276. f. 52. cs. 4. ő. e. MDP Központi Vezetőség iratai 1948–1956. 1948. november 27. 
Az ipari munkások számarányával kapcsolatos elképzelés végül a tervtörvényben is megfogalmazásra került. 
Az 1949. évi XXV. törvény 480 ezer új munkás és alkalmazott munkába állításával számolt öt év alatt.  
524 PETŐ–SZAKÁCS, i. m. 1985. 172. 
525 Lásd a Minisztertanács 1011/1951. Mt. sz. határozatát „A termelésben résztvevő nők számának felemeléséről.” 
Magyar Közlöny, 77. sz. 1951. május 19. 438–440. 
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népesség iparba történő átirányítását.526 A Csepel Autógyár esetében mindhárom 

munkaerőforrással találkozhatunk. 

Mint már említettem, a volt Dunai Repülőgépgyár romos területeire és az épülő 

Csepel Autógyár telephelyére az alapítás kezdetén körülbelül 400, elsődlegesen fiatal, 

az autóiparban jövőt látó és megélhetést remélő munkás került. Ide sorolható Sz. Antal 

is, aki 22 évesen Mátyásföldről került az autógyárba. Mivel végzettségét tekintve 

repülőgép-szerelő volt, és az üzem is közel volt lakóhelyéhez, úgy látta, a gyárban 

próbál szerencsét.527 Ugyanakkor számtalan olyan esetről van tudomásom, amikor 

dolgozókat akaratuk ellenére helyeztek ki az épülő Csepel Autógyárba.528 Ez volt az két 

csoport, mely megalapozta Szigetszentmiklós–Gyártelepen a munkáskollektívát. 

Kurucz Béla, az MDP Csepel Autógyár Pártbizottságának titkára az 1950. május 

11-i pártértekezleten a vállalat munkaerő-bázisáról így szólt: „A gyár megalakulása 

után a dolgozók több helyről lettek összeszedve. Nem volt meg az a kollektíva, ami a 

többi gyárakban volt, meglehetős nagy volt a bizalmatlanság, úgy az egyének, mint az 

eredmények iránt is. Ezt szította az itt meghúzódó reakció is. A Rákosi Művektől és a 

környékből jövő kispolgári szakemberekből és a párt a kormány által ide küldött 

emberekből alakult meg a gyár.”529 Természetesen a pártértekezleten Kurucz Béla a 

munkaerő-kérdéssel összefüggő problémákat arra vezette vissza, hogy a gyár 

alapításánál a kommunisták „nem rendelkeztek elég tapasztalattal”, melyet a 

Szovjetunió üzemi szervezési tapasztalatai segítettek ki. Beszédében azt hangsúlyozta, 

hogy politikai, kultúr- és sportközponttá kívánják tenni az autógyárat, melyen keresztül 

a munkaerő-utánpótlás is biztosítva lesz, „mert ezekből a környező falvakból kerül ki 

gyárunk felfejlődéséhez szükséges munkaerő.” A pártbizottság és a vállalat igazgatósága 

a gyár munkaerőbázisát a faluról – elsődlegesen Pest megyéből – származó 

mezőgazdasági és kisipari háttérrel rendelkező munkavállalókból kívánta biztosítani. 

Mindennek a kezelése azonban a pártbizottság számára elsősorban politikai kérdést 

jelentett. A korban már megszokott módon a gyári pártvezetés ezen rétegek mögött is a 

„reakciónak” vélt kulákokat és szociáldemokratákat kereste. 

Már a vállalat romos épületeinek felújítása során munkáshiány lépett fel, amely még 

hozzávetőlegesen fél évig komolyan hátráltatta a termelési terv teljesítését és a további 

                                                 
526 BELÉNYI, i. m. 1993. 13–14. A társadalmi és foglalkozási szerkezet átalakulásához lásd: ANDORKA 
RUDOLF: A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon. Gondolat Kiadó, Budapest, 1982. 32–54. 
527 Interjú Sz. Antallal. Budapest, 2015. Készítette: Kiss András. 
528 Az ezzel kapcsolatos megállapításokat és interjúkat lásd a 4. 2. számú alfejezetben. 
529 MNL PML, XXXV-18, 1. d. 1. ő. e. Pártértekezletek jegyzőkönyvei, 1950. május 20. Következő idézet 
ugyaninnen. 
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fejlődést. Az üzem munkásságának harmadik pillérét a mezőgazdasági munkát 

tömegesen otthagyó, a földművelést ipari munkára váltó mezőgazdasági munkások 

jelentették. A mezőgazdasági munkásságból származó és betanított munkásokká előlépő 

dolgozók szakmai hiányosságai jelentősen hozzájárultak a magas selejtszázalékok 

kialakulásához, amely kezdetben, de a későbbi hónapokban is igen sok problémát 

okozott. Fontos adalékul szolgál az akkori üzemi viszonyok átfogó megértéséhez 

Helmer Elemér visszaemlékezése: „Nagyon sok volt a selejt. Olyan embereket kellett 

betanítanunk gépi munkára, akik előtte két nappal még a kapát fogták a kezükben. Akik 

újak voltak, még hetekig segítségre szorultak, ezért sűrűn lementem ellenőrizni őket. 

Egyszer látom, hogy éppen egy komplett tengelyt készülnek félbevágni – egyszerűen még 

akkor sem értették, hogyan kell használni a szerszámgépeket.”530 

A Csepel Autógyárban jelentősen megnőtt munkaerőigény mellett a képzett 

szakmunkások hiánya okozta az egyik legnagyobb problémát. Jóllehet az autógyár 

folyamatosan arra törekedett, hogy a hiányzó munkáslétszámot feltöltse, azonban az 

üres helyekre felvettek jelentős része még így is képzetlen, az autóipari szakmát 

egyáltalán nem ismerő betanított munkás volt. Megfigyelhető, hogy az 1950 és 1951 

közötti hónapokban a betanított munkások számának emelkedése lényegében 

folyamatos volt. Javarészük a mezőgazdasági munkát otthagyó, szakmanélküli 

dolgozókból került ki. Krinyán József gyáralapító a vele készült interjúban elmondta, 

hogy előfordult olyan eset – a pontos üzemet nem nevezte meg –, amikor egy munkagép 

„névlegesen” anyaghiány miatt állt. A valóság ellenben az volt, hogy a géphez 

egyszerűen az üzemben nem értett senki.531 

Fedor Irén, a Csepel Autógyár sztahanovistája az MDP 1950. június 11-i megyei 

küldöttértekezletén úgy fogalmazott: „Kezdő gyár vagyunk, munkáshiány van. Eddig 

nem fektettünk súlyt arra, hogy kit vegyünk fel. Így kerültek be a klerikális reakció 

ügynökei. Beférkőztek dolgozó asszonyaink közé. Rákosi elvtárs rámutatott ezekre a 

dolgokra és beszédében ráismertünk saját gyárunkra.” 532 Felszólalása nyilvánvalóan a 

kor ideológiájának megfelelő hangvételt kapott. Ebben Fedor Irén nehezen 

megmagyarázható módon összekötötte a vállalat munkaerő-gazdálkodásában elkövetett 

„hibáit” az egyházi vagy vallásos érzületű személyeknek a gyárban történő 

munkavállalásával. 

                                                 
530 Interjú Helmer Elemérrel. Szigetszentmiklós, 2011. Készítette: Jószai Attila. 
531 Interjú Krinyán Józseffel. Csepel, 2011. Készítette: Jószai Attila. 
532 MNL PML, XXXV-18, 1. d. 1. ő. e. Az MDP Pest megyei küldöttértekezlete, 1950. június 11. 
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Rövid időn belül nyilvánvalóvá vált tehát, hogy az ugrásszerűen megnőtt 

létszámigény és az ebből származó valamennyi társadalmi-szociális kérdés országos és 

üzemi szinten mielőbb megoldásra vár. Mint köztudott, 1950. januárban megalakították 

a Munkaerő Tartalékok Hivatalát, amely a központosított és irányított munkaerő-

gazdálkodás hatóságává lépett elő.533 A tervgazdaságban kezdetét vette a szocialista 

munkaerő-gazdálkodási politika megvalósítása. A Népgazdasági Tanács 1950 

januárjában hozott határozatot az 1950. évi ipari szakmunkásképzésről, melynek a 

szakmunkás-szükséglet biztosítása volt a célja. A Tanács úgy rendelkezett, hogy a 

szükségletet elsődlegesen az iparostanuló-képzés útján kell fedezni, melyből a vas- és 

gépiparban mintegy 15800 főt terveztek beiskolázni. A határozat kötelezte a nehézipari 

minisztert, hogy a felügyelete alá tartozó vállalatokat utasítsa „megfelelő létszámú 

iparostanulóknak 1950. október 1-ig történő szerződtetésére.” A szerződtetések tényét 

és számszerű adatait a Csepel Autógyárnak az Országos Tervhivatallal és a 

Munkaerőgazdálkodási Hivatallal is közölnie kellett. A határozat arról is rendelkezett, 

hogy „A vállalatonként előírt létszám megállapításánál nem az egyes vállalatok 

szakmunkásszükségletét, hanem az egész iparág utánpótlását kell figyelembe venni.”534 

Elmondható, hogy a vállalat vonatkozásában az 1950-es évek első felében 

számtalan kérdés továbbra is nyitva maradt: így például a dolgozók szociális ügyeinek a 

megoldása, a munkások elszállásolásának a problémája, a továbbképzések és az oktatás, 

összességében a munkások életszínvonalának helyzete. A Csepel Autógyár 

munkavállalóinak száma szakképzettség és beosztás tekintetében 1950 szeptemberétől 

1951. I. negyedévéig kiugró mértékben emelkedett. A következőkben több 

szempontból, különböző táblázatok segítségével kívánom bemutatni a Csepel 

Autógyárban végbemenő létszámemelkedés ütemét és megoszlását. 

Státusz 1950 1951 

 IX. X. XI. XII. I. II. III. 

Szakmunkás 1434 1553 1775 1858 1997 2011 2055 

Betanított 579 742 870 906 1031 1043 1164 

Segédmunkás 652 804 911 971 798 850 774 

Átképzős 333 342 410 412 362 390 235 

                                                 
533 A Munkaerő Tartalékok Hivatal létrehozásáról a 8/1950. Mt. sz. rendelet intézkedett. Magyar Közlöny 
Rendeletek Tára, 4. sz. 1950. január 8. 37–38. Felügyeletét a Népgazdasági Tanács látta el. Feladata volt a 
munkaerővel történő tervszerű „gazdálkodás”, a keresőképes lakosság munkába állítása, valamint a 
szakmunkásképzés biztosítása. 
534 9/1/1950. N. T. sz. hat. Népgazdasági Tanács Határozatainak Tára, 1. sz. 1950. január 10. 5–6. 
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Ipari tanuló 224 223 225 223 226 228 218 

Munkás 

összesen 

3222 3664 4191 4370 4414 4522 4446 

Kisegítők 316 379 334 329 311 302 334 

Szellemiek 

összesen 

1089 1034 1075 1133 1165 1165 1154 

Összesen 4627 5077 5600 5832 5890 5989 5934 

 

Létszámemelkedés 1950. szeptember és 1951. március között. 

Forrás: MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I–602. 

 

1950 májusában, a Csepel Autógyárban már 3080 fő dolgozott, amely létszám a 

következő hónapokban is folyamatosan emelkedett. Az 1949. november végi alapítás 

idejéhez képest, tehát hat hónapra számítva a növekedés majdnem nyolcszoros volt. 

1950. júniusban 3592 fő, júliusban 3781 fő és augusztusban pedig már 4052 fő tartozott 

a gyár kötelékébe. A növekedés azonban nem minden téren volt egyenletes. Amíg a 

betanított munkások száma 101%-kal, addig a kisegítő alkalmazottaké 5.7%-kal 

emelkedett. A szakmunkásoknál 43.3% volt az emelkedés, a segédmunkásoknál viszont 

csak 18.7%. Az ipari tanulóknál 2.7%-os növekedést állapíthatunk meg, az 

átképzősöknél pedig 28.8%-osat. Az 1950. évre vonatkozóan negyedévi bontásban is 

rendelkezünk a főbb létszámadatokkal, melyet a következő táblázat is mutat. Az adatok 

egyeznek a fent közölt táblázatban szereplő számokkal is.535 

 

Negyedév Kezdő létszám 

(fő) 

Záró létszám 

(fő) 

Az összlétszám %-ában 

Fizikai dolgozó Szellemi dolgozó 

1950. I. 1533 2389 73.4 26.6 

1950. II. 2389 3592 75.6 24.4 

1950. III. 3592 4627 77 23 

1950. IV. 4627 5832 78 22 

 

Létszámemelkedés az 1950. évben negyedévi bontásban 

Forrás: MNL PML, XXIX-88, 95. d. 

                                                 
535 A táblázatot a levéltári forrásokban található szöveges beszámolók alapján állítottam össze. 
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Ha a fenti negyedéves adatokat szemügyre vesszük, megállapítható, hogy 

háromhavonként hozzávetőleg több száz, de akár több mint ezerfős létszámnövekedést 

is elkönyvelhetett az autógyár. 1950 I. negyedévében az emelkedés mintegy 57%-os 

volt. A vállalat szöveges beszámolójából kiderül, hogy a szakmunkások, a betanított 

munkások és a segédmunkások száma is növekedett 1950 első három hónapjában, 

azonban még így is hozzávetőlegesen 112 fő hiányzott munkaügyi tervük teljesítéséhez. 

A vállalat annak ellenére, hogy munkaerőtervét 88,3%-ra teljesítette, a munkabérekre 

előirányzott munkabéralap-tervét 6,8%-kal mégis túllépte. 

1950. II. negyedévében hasonló tendenciák mutatkoztak, mint az esztendő elején 

azzal az eltéréssel, hogy amíg az autógyár 5,5%-kal „túlteljesítette” az átlagos 

állományi létszámtervét, a munkabéralap-tervét már 24.4%-kal haladta túl. Az autógyár 

ekkor már nyilvánvalóan termelési eredményeket is fel tudott mutatni, és nem is titkolta, 

hogy 1950. II. negyedévében termelési tervét mindössze 86.5%-ra teljesítette, miközben 

munkabéralapját jelentősen meghaladta. Statisztikai beszámolójukban úgy fogalmaztak, 

hogy ez „a munkaerőkkel és a munkabérekkel való helytelen, nem tervszerű 

gazdálkodás eredménye.”536 A fenti számok mögött elsődlegesen azt az okot kell 

keresni, hogy a gyár felfutása, a termelési munka és a túlórázások megugrása 

következtében a tervezettnél jóval nagyobb összegű béreket kellett a dolgozóknak 

kifizetni. 

1950. III. és IV. negyedévében folytatódott a kiugróan magasnak mondható 

létszámemelkedés. A III. negyedévben 29%-os, a IV. negyedévben újra 50% körüli 

emelkedést mutatnak a számok. A létszám növekedéséhez mindenképen hozzájárult az 

is, hogy az autógyár 1950. szeptember hónapban először vett fel jelentős számú, 224 főt 

kitevő ipari tanulót szakmunkás-utánpótlásának biztosítására. Munkabéralapját a gyár 

lényegében mindegyik negyedévben túllépte. Fontos kiemelni, hogy a vállalat 

megalapításával egyidejűleg folyamatosan került sor az egyes szervezeti egységek 

létrehozására is. 1950 és 1951 folyamán a levéltári dokumentumok tanúsága szerint 24 

kisebb-nagyobb szervezeti egységet, főosztályt és osztályt létesítettek a központi 

gyártelepen. Ezek a vállalati egységek jelentős számú adminisztratív munkaerőt 

foglalkoztattak. A korabeli jelentésekben „szellemieknek” nevezték azokat a 

                                                 
536 MNL PML, XXIX-88, 95. d. Csepel Autógyár éves statisztikai jelentések, 1950. 
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dolgozókat, akik adminisztratív feladatokat, valamint műszaki-tervezési munkát láttak 

el. 

Fontos adalék, hogy a gyár szociális osztálya rendkívül megkésve, 1952. január 1-

jén állt fel. Ennek éppen az lett volna a feladata, hogy a vállalat létszámfelfutásából 

eredő szociális jellegű kérdéseket kezelje. Ez az üzemi struktúra lényegében az összes 

adminisztratív-szellemi foglalkozású autógyári dolgozót magába foglalta. Létszámuk, 

ahogy a fenti táblázatok egyikéből is kiolvasható, 1950 és 1951-ben elérte, sőt egyes 

hónapokban meg is haladta az 1100 főt, mely rendkívül magasnak tekinthető. E 

csoportba tartoztak a diszpécserek, a titkárok, az adminisztrátorok és végeredményben 

mindenki, aki nem termelő munkát végzett. Magas számuk kiváló példája az óriásira 

duzzasztott vállalati bürokrácia 1950-es évekbeli jelenlétére is. A műszaki végzettségű 

alkalmazottak száma a felfutási periódusban csupán 11%, az ügyvitelieké viszont 

16.3%-kal emelkedett. Az 1950–51. években a fizikai dolgozók számának 9.4%-os 

emelkedésével a műszakilag képzett szellemi dolgozók számának 9.2%-os emelkedése 

állt szemben.537 1950 folyamán megfigyelhető a szellemi foglalkozású munkavállalók 

összlétszámhoz viszonyított százalékos csökkenése is. 

 

 Mérnök Technikus Művezető Egyéb 

műszakiak 

Összesen 

1950. november vége 51 221 48 345 665 

1950. december vége 53 217 49 386 705 

1951. január 31. 54 223 49 386 712 

1951. február vége 50 220 59 386 715 

1951. március vége 49 222 63 392 726 

 

A műszaki végzettségű dolgozók száma 1950. november és 1951. március között 

Forrás: MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I–602. 

 

Fontos megjegyezni, hogy a munkások létszámának növekedését a Területrendezési 

Intézet538 sem tudta követni. Nagyon jól érzékelteti ezt az intézet részéről a Csepel 

                                                 
537 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I–602. 
538 A TERINT, mint önálló „tervezőműhely” létrehozásáról a 4068/1949. ME. sz. rendelet intézkedett. 
Magyar Közlöny Rendeletek Tára, 118. sz. 1949. június 4. 837–838. Kezdetben az építés- és közmunkaügyi 
miniszter, majd 1949 decemberétől az Országos Tervhivatal Telepítési és Beruházási Főosztálya 
alárendeltségébe került. Az intézet főbb feladatai a területrendezést előkészítő tárgyalások, a földrajzi, a 
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Autógyárnak írt, tájékoztatást kérő levél. Az intézet szakemberei ugyanis 1950 

márciusában kiutaztak a Csepel Autógyárba és a környező településekre annak 

érdekében, hogy a távlati tervező munkájukhoz begyűjtsék a térség munkaerőhelyzetére 

vonatkozó adatokat. Az intézet elsődlegesen az autógyárba „bejáró” munkásokról 

gyűjtött információkat. Rögtön hozzá kell tennünk, hogy „bejáró” munkások alatt ekkor 

egyáltalán nem az ingázókat értették, hanem általánosan a gyárban munkát vállalókat. 

Ezek szerint az intézet az autógyártól és a környező települések jegyzőitől a következő 

létszámadatokat kapta: 

 

Település Fő 

Dunaharaszti 500 

Taksony 150 

Szigetszentmiklós 1200 

Tököl 1000 

Szigetszentmárton 370 

Ráckeve 800 

Pereg 70 

Kiskunlacháza 300 

Összesen: 4390 

 

A Területrendezési Intézet kimutatása a dolgozókról településenként 

Forrás: MNL OL, XXVI-A-1, 14. d. 064/1/3/1950. 

 

Az intézet, mivel az összegyűjtött adatokban nem tudott eligazodni, és nem hitte el a 

kapott számokat, 1950 augusztusában a Csepel Autógyárnak írt levelet. Az autógyár 

1950 márciusában az intézet részére még 1900 főben adta meg a gyár teljes létszámát, 

amely a fenti táblázatokban közölt adatokat tekintve megfelelt a valóságnak. Az intézet 

levelében a következőket írta: „Kérjük tehát annak közlését – szigorúan bizalmas 

használatra – hogy a gyár munkáslétszáma jelenleg valóban 4390 fő körül mozog-e, és 

                                                                                                                                               
gazdasági és műszaki vizsgálatok lebonyolítása és az országos fontosságú részletes rendezési tervek elkészítése 
voltak. Továbbá regionális tervezési és településkutatási munkát is végzett. A Minisztertanács 1952. július 1-i 
hatállyal az intézetet megszüntette, feladatait az Országos Tervhivatal vette át. 2070/1952. Mt. sz. határozat. 
Határozatok Tára, 20. sz. 1952. július 2. 161. Az intézet működését, a különböző országrendezési és iparosítási 
terveket ismerteti: GERMUSKA, i. m. 2004. 110–129. 
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az általunk begyűjtött adatok megfelelnek-e a valóságnak?”539 Az adatokat összevetve 

azonnal megállapítható, hogy az intézet tervezőiben azért okozott tanácstalanságot az 

információ, mivel a létszámfelfutás az 1950. márciusihoz képest 1950. III. negyedév, 

tehát szeptember végére elérte a 4627 főt.540 Az első adatfelvétel és a pontosítást kérő 

levél közötti hat hónapban közel 3 ezer új munkás érkezett az autógyárba. 

A munkások létszámának felfuttatása nyilvánvalóan a vállalat részére előírt 

termelési tervvel és az üzem felfejlesztésével függött össze. 1949 novembere és 1951 

márciusa között a Csepel Autógyár összes dolgozóinak létszáma drasztikus módon, 

közel 15-szörösére emelkedett, így 1951 márciusára megközelítette a 6 ezer főt. Ahogy 

korábban említettem, 1950 májusára a létszámnövekedés közel nyolcszoros volt, amely 

így 1951 márciusára majdnem megduplázódott. Az Állami Ellenőrző Központ által 

készített beszámoló szerint a dolgozói létszám 1949. november elején 50–60 fő körül 

mozgott, amely 1951. április végére 6 ezer főre emelkedett. Ha a beszámolónak ezt a 

számítását vesszük alapul a fenti rövid időszakra, akkor elmondható, hogy az emelkedés 

100-szoros volt másfél év alatt.541 

A vállalat létszámával kapcsolatban itt egy, a korszakban megfigyelhető 

sajátosságra kívánom felhívni a figyelmet. Az üzemek kiépülésével a Csepel Autógyár 

munkaerőigényének növekedésével párhuzamosan tömeges munkáshiány és munkaerő-

elvándorlás jelent meg. A közel 15-szörös felfutás ellenére 1950. májustól 1951. 

márciusig 1115 fő vált ki a vállalattól a legkülönfélébb okok következtében. Az 

autógyárnál az átlagosat meghaladta a munkaerő-vándorlás, és jelentős volt a fegyelmi 

úton elbocsátottak száma is. Az említett időintervallumon belül 372 fő „önkényesen” 

(33.4%), 248 fő hozzájárulással (22.2%), fegyelmi úton pedig 188 fő (16.9%) távozott a 

vállalattól.542 A vállalat vezetése és – mivel országosan jelentkező tendenciáról volt szó 

– az állami irányító szervek is azonnal megtették a szükségesnek vélt intézkedéseket. 

Az állam észlelve az üzemekben hirtelen megjelenő szakmunkáshiányt, a 

munkaerő-gazdálkodás területén jelentős lépésekre szánta el magát. Az intézkedések 

lényegében teljes összhangban voltak a szocialista tervgazdálkodás alapelveivel, ahogy 

Belényi fogalmazott, „a piaci spontaneitás” elutasításával.543 A Minisztertanács már egy 

                                                 
539 MNL OL, XXVI-A-1, 14. d. 064/1/3/1950. 
540 Lásd a 179–180. oldalakon található táblázatos kimutatást. 
541 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I/1–054/1951. Tárgyalási tervezet a Csepel Autógyárnál tartott általános 
vizsgálat során tett megállapításokról, 1951. április 25. 
542 U. o. A fennmaradt dolgozói létszámról (kb. 27%-ról) a levéltári források nem tesznek említést. 
543 BELÉNYI, i. m. 2009. 140–141. 



181 

1950. január 8-i határozatában hátrányokkal sújtotta az „önkényes kilépőket”.544 Ezt 

követően a Népgazdasági Tanács 1950. május 11-én határozott a minisztériumok 

munkaerő-gazdálkodási szerveinek létrehozásáról, mellyel el kívánták érni a vállalatok 

által beadott munkaerőtervek ellenőrzését és a szükségletek biztosítását.545 A 

Minisztertanács 1950. október 20-i ülésén megerősítette a Népgazdasági Tanács 

munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos határozatát, melyet azzal indokolt, hogy „Az 

iparnak az ötéves terv folyamán egyre fokozódó mértékben kibontakozó fejlődése folytán 

a bányászatban, valamint különösen a nehézipar egyes ágazataiban egyre fokozódik a 

szakmunkáshiány.” A határozat előírta a miniszterek felelősségét, hogy 

„gondoskodjanak a tervfegyelemnek a munkaerő-gazdálkodás terén való 

megszilárdításáról”, valamint megfenyegette a vállalatigazgatókat is, hogy […] „A 

tervtől eltérő létszámemeléseket egyes kirívó esetekben az igazgató leváltásával torolják 

meg.” A határozat továbbá rendelkezett arról is, hogy az „önkényes” kilépés 

munkakönyvi bejegyzését nem szabad elhagyni, és a kilépéshez csakis indokolt esetben 

adjanak hozzájárulást a vállalatigazgatók.546 Amikor 1951 közepétől jelentősen 

megemelkedett az üzemeket elhagyó munkások száma, ami akadályozni látszott a 

termelési tervek teljesítését, a Minisztertanács 1951. augusztusban kiadott 

rendelkezése547 bevezette a hozzájárulás nélkül állást változtatók, azaz a korabeli 

definíció szerint „önkényes kilépők” kötelező munkaközvetítését. A munkaerő 

átcsábításáért a rendelkezés hat hónapi börtönbüntetést helyezett kilátásba. Az állam 

célja a fenti intézkedésekkel nyilvánvalóan az volt, hogy elejét vegye a munkaerő 

iparból történő elvándorlásának, továbbá biztosítsa a tervek teljesítését. 

Interjúalanyom Sz. Antal, aki a vele folytatott beszélgetés során szinte minden 

fontosabb kérdésemre válaszolt, a következőképpen jellemezte az „önkényes kilépés” 

megítélését. „A Járműgyárban 1200 fő dolgozott. Működött a munkaerő-kölcsönzés egy 

érdekes formája. Ha a Csepel Autógyár valamiért nem akarta kiadni például az 

Ikarusnak, [t. i. interjúalanyomat – K. A. megj.] nem tehettek semmit. Az önkényes 

kilépés már a legvégső esetben történt, nem rúgták ki az illetőt, de éreztették vele, hogy 

                                                 
544 A Minisztertanács 9/1950. Mt. sz. rendelete „A hosszabb ideig egyhelyben dolgozók kedvezményeiről és a 
munkahelyváltoztatással kapcsolatos egyes rendelkezésekről.” Magyar Közlöny Rendeletek Tára, 4. sz. 1950. 
január 8. 38. 
545 284/16/1950. N. T. sz. határozat. Népgazdasági Tanács Határozatainak Tára, 16. sz. 1950. május 11. 183–185. 
546 577/29/1950. N. T. sz. határozat. Népgazdasági Tanács Határozatainak Tára, 30. sz. 1950. október 26. 395. 
547 A Minisztertanács 161/1951/Mt. sz. rendelete „A munkafegyelem megszilárdítását célzó egyes 
rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről.” Magyar Közlöny, 125. sz. 1951. augusztus 28. 849–850. 
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idomulni kell a viszonyokhoz.”548 Visszaemlékezése jól tükrözi, hogy az illetékes 

vállalati irányító szervek hogyan bántak a dolgozókkal. Az ilyen esetek arra vezethetők 

vissza, hogy mindenáron igyekeztek megfelelni a felettes hatóságoknak, valamint a 

munkaerőtervnek és a béralaptervnek. Az interjúszituációban Sz. Antal többször is 

hangsúlyozta, hogy az a dolgozó, aki előre kívánt lépni a szakmájában, és azt akarta, 

hogy „békén hagyják”, jobban tette, ha betartotta a szabályokat. A fenti hozzáállás 

hozzájárult a kapcsolati tőke további felértékelődéséhez, amely nélkül a tervgazdasági 

rendszer egy specifikus területe, a munkaerő-gazdálkodás sem tudott volna 

működőképes maradni. 

A munkaerő-helyzet súlyosságát mutatja az is, hogy 1951 folyamán az MDP 

Államgazdasági Osztályának előterjesztésére az Államgazdasági Bizottság is 

foglalkozott a kérdéssel. Ennek nyomán a bizottság feladatának tartotta fegyelmi 

szabályzatok bevezetését, a munkakönyv-rendszernek valamennyi dolgozóra történő 

alkalmazását. A bizottság ülésén azt állapította meg, hogy az „önkényes kilépésre 

vonatkozó rendszabályok ellenére” a gazdaság különböző területein a „munkafegyelem 

nagyon laza.” Azon állami intézkedések, amelyekkel korábban szankcionálni és 

„ösztönözni” kívánták a munkavállalókat, nem vezettek eredményre, sőt a helyzet 

tovább romlott.549 Az ipar egészét tekintve a munkaerő-hullámzás 1951. III. negyedében 

a II. negyedhez képest is jelentősen növekedett.550 

Az Államgazdasági Osztály előterjesztésében részletes javaslatokat fogalmazott 

meg arról, hogyan lehet a dolgozókat az üzemekben arra kényszeríteni, hogy 

igazolatlanul ne hiányozzanak, és ne hagyják el munkahelyeiket, mivel az „önkényes 

kilépések” száma rendkívül magas volt. Varga László adatai szerint 1950 decemberében 

a Csepel Autógyárban naponta átlagosan 100 fő hiányzott igazolatlanul.551 Az 

Államgazdasági Osztály kimutatta, hogy 1951. III. negyedévében csak a nehéziparban 

13.140 fő lépett ki munkahelyéről, amely az összes kilépések 17,7%-át tette ki, a 

könnyűiparban pedig 2877 főt, amely a kilépések 11,8%-át adta. Az Államgazdasági 

Osztály hangsúlyozta, hogy a statisztikai jelentések, melyeket a vállalatok megküldtek a 

minisztériumoknak „a valódi önkényes kilépéseknek csak egy részét tükrözik.” 

                                                 
548 Interjú Sz. Antallal. Budapest, 2015. Készítette: Kiss András. 
549 Itt elsősorban a korábbi lábjegyetekben már közölt rendeleteket értették, valamint: a Minisztertanács 
34/1950/Mt. sz. rendelete „A közületi vállalatok fegyelmi szabályzatáról.” Magyar Közlöny MTMRT, 17. sz. 
1950. január 27. 119–122. 
550 MNL OL, XIX-A-66, 1. d. K/9/A/4212. Az Államgazdasági Osztály előterjesztése az Államgazdasági 
Bizottsághoz, 1951. december 3. 
551 VARGA, i. m. 1994. 41. 
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Továbbmenve az osztály azt is a vállalatok szemére vetette, hogy a szabályozás ellenére 

tömegesen veszik fel munkaközvetítés nélkül az „önkényes kilépőket”, és a Munkaerő 

Tartalékok Hivatala, valamint a többi központi szervek az ellenőrzést teljesen 

kiengedték a kezükből. Kétség sem férhet hozzá, hogy az üzemek teljesen érthető 

módon kényszerültek arra, hogy munkaközvetítés nélkül vegyék fel a dolgozókat. 

Tették mindezt annak érdekében – így a Csepel Autógyárban is – hogy elkerüljék a 

munkaközvetítés igénybevételéből származó bejelentési, adatközlési kötelezettségeiket. 

Ebben az értelemben a felettes hatóságoknál jól érzékelték, hogy a vállalatok a 

munkaerő tekintetében sokszor szándékosan nem pontos statisztikai adatokat adtak meg. 

Az előterjesztés ezért következtetésként ismételten az ellenőrzés hiányát okolta a 

helyzetért. 

A Munkaerő Tartalékok Hivatala már 1951. májusban jelentést készített az aratási 

és cséplési munkákhoz szükséges munkaerő létszámáról. Ebben külön foglalkozott az 

állami gazdaságok és a gépállomások szükséges munkaerőigényével, és azt tartotta 

kívánatosnak, hogy a munkák emberi erőforrását helyben, a megyékből biztosítsák.552 

Az MTH úgy kalkulált, hogy maximum 5–6 ezer, esetleg 7 ezer fő lesz azok száma, 

akiket az állami gazdaságoknak más megyékben való toborzás útján kell biztosítani.553 

Az idénymunka végeztével 1951. szeptemberben a hivatal már az iparból a nyári 

mezőgazdasági munkára „önkényesen” eltávozottak visszairányításának kérdésével 

foglalkozott. Első olvasásra szinte elképzelhetetlennek tűnhet a jelentése, miszerint 

országos viszonylatban számszerű adatokkal nem rendelkeztek az immáron a 

mezőgazdaságból visszairányított ipari munkások számára vonatkozóan. Az MDP 

Államgazdasági Osztályának készült jelentésükben elismerték, hogy csak 

szúrópróbaszerű „tapasztalatokra és az egyes minisztériumoktól kapott hiányos 

adatokra” támaszkodhattak. Az a szerv tehát, melynek elsődleges szerepe lett volna a 

munkaerőforrások tervszerű felhasználása és irányítása 1951. III. negyedévében 

mindössze részadatokkal rendelkezett. Fontos megemlíteni, hogy a vállalatoktól 

egyrészt az MTH és a Földművelésügyi Minisztérium is elvárta, hogy munkásokat 

biztosítsanak az aratási-cséplési munkákra. Egyúttal a vállalatok vezetőit tették felelőssé 

azért, mert nem tudtak kellő számú munkaerőt küldeni: „A vállalatok vezetői közül még 

                                                 
552 A gépállomások történetének feldolgozásához lásd: HONVÁRI JÁNOS: A gépállomások története 1947–
1964. Távtan Kft, Budapest, 2003. 586. 
553 MNL OL, M-KS 276. f. 116. cs. 47. d. 5. ő. e. A Munkaerő Tartalékok Hivatala jelentése az aratás- és 
cséplési munkálatokhoz szükséges munkaerők biztosításához, 1951. május 29. 
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ma sem tartják súlyponti feladatnak a munkaerő-szükséglet biztosítását, ezért a toborzás 

kérdésével nem foglalkoznak behatóan.”554 

A szocialista munkaerő-irányítási politika anomáliáira vet fényt az a tény is, amit az 

MTH is elismert, miszerint a KGM vállalatait nem vizsgálta. A hivatal ezért a KGM 

Munkaügyi Osztályára hárította a felelősséget, amely állítólag nem tudta megadni az 

adatokat. A mezőgazdaságból az ipari munka világába visszatért és egykor 

„önkényesen” távozott munkavállalók számát a hivatal mindössze 316 főben tudta 

meghatározni. Hiányosságként állapította meg, hogy a visszaáramlott munkások 

létszáma azért is lehetett alacsony, mert a vállalatok a munkásokat egyszerűen nem 

hívták vissza, és az aratási-cséplési munkák megyénként elhúzódtak.555 

Érdemes részletesen foglalkoznunk a kérdéssel abból a szempontból is, hogy lássuk, 

a hatalom milyen „válaszokat” – melyek elsődlegesen nem mást, mint szankciókat 

jelentettek – fogalmazott meg a munkások irányában. Fontos elöljáróban leszögezni, 

hogy az „önkényes kilépést” a munkafegyelem témáján belül a párt egy kérdés alatt 

kezelte az igazolatlan hiányozások, a különböző mulasztások és a selejttermelés 

ügyeivel. Rákosi Mátyás az MDP KV 1951. november 30-i ülésén tartott 

beszámolójában részletesen foglalkozott a kérdéssel. Rákosi több területen is erélyes 

fellépést sürgetett. Úgy fogalmazott, miszerint „A legfontosabb fegyelmezési eszköz 

annak a szellemnek a kialakítása, amely elítéli, megbélyegzi a fegyelmezetlenséget, 

amelyben a fegyelem megsértése, igazolatlanul kimaradás, selejtgyártás szégyen és 

gyalázat. Azokkal szemben, akiknél a figyelmeztetés, a meggyőzés, a fegyelmezett 

munkások példamutatása nem használ, természetesen keményebb eszközöket fogunk 

igénybe venni. […] Ezek a keményebb eszközök rendelkezésünkre állnak, anélkül, hogy 

ezen a téren egyelőre újabb törvényes, vagy rendeleti szabályozás válnék 

szükségessé.”556 Előadásában Rákosi a Belügyminisztériumot – és ez által az 

államvédelem szerveit – és az Igazságügyminisztériumot utasította, hogy a 

„munkafegyelem elleni vétségekben” a nyomozásokat és az eljárásokat megsürgesse. 

Jellemzi a korabeli munkaerőhelyzetet Rákosi 1951. novemberi megállapítása is, 

miszerint az a dolgozó, akit „fegyelmezetlenség” miatt már eltávolítottak, már másnap 

                                                 
554 U. o. A Földművelésügyi Minisztérium feljegyzése az 1951. évi toborzási munka értékeléséről, 1951. 
szeptember 12. 
555 MNL OL, M-KS 276. f. 116. cs. 64. d. 4. ő. e. A Munkaerő Tartalékok Hivatala jelentése az iparból a nyári 
mezőgazdasági munkára önkényesen eltávozottak visszairányításáról, 1951. szeptember 14. A hivatal hasonló 
tendenciákat fedezett fel a többi tárca munkájában. 
556 MNL OL, M-KS 276. f. 52. cs. 18. ő. e. 1951. november 30. 
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akár tíz munkahelyen munkába állhat.557 Ez természetesen annak volt köszönhető, hogy 

a megnövekvő munkáshiány miatt végeredményben könnyű volt munkát kapni. A 

vállalatok pedig tervük teljesítése érdekében kénytelenek voltak kijátszani a 

szabályokat. Azzal a kockázattal azonban számolniuk kellett, hogy bármelyik 

pillanatban az ÁEK részéről ellenőrzést kaphatnak. A vállalatok igazgatói 

nyilvánvalóan nem „lazaságból” és „fegyelmezetlenségből” hunytak szemet a 

munkaerő-gazdálkodás szabályainak betartása felett, hanem a fent említett 

kényszerűségből. Természetszerűleg nem hiányozhattak az „önkényesen kilépők” 

ellenpárjai sem, a hivatalos diskurzusban csak „öntudatos munkásokként” aposztrofált 

dolgozók, akik időben megérkeztek munkahelyükre, munkahelyüket nem változtatták, 

és még termelési sikereket is fel tudtak mutatni. Az üzemek pártvezetőségei ezeket a 

dolgozókat állították „mintául” azok elé, akik pusztán nem kívántak egy adott 

településen vagy munkakörben dolgozni, vagy egyszerűen jobb munkalehetőséget 

találtak az iparban. 

Az Államgazdasági Osztály előterjesztésében javaslatot tett annak minisztériumi 

szintű ellenőrizésére, hogy az „önkényes kilépőkre” és a fegyelmi okok miatt 

elbocsátottakra vonatkozó hátrányos rendelkezéseket, mint például a csökkentett 

táppénz és szabadidő, az új munkahelyen három hónapig 10%-os keresetcsökkentés, a 

vállalatok betartják-e. A javaslat tartalmazta azt is, hogy az a dolgozó, aki vállalati 

lakásban, vagy ipartelepen lakott, és „önkényesen kilépett”, vagy fegyelmi úton 

elbocsátották, lakásából egyszerűen ki lehetett lakoltatni. Számukra ebben az esetben 

szükséglakást kellett kiutalni, a kilakoltatási javaslatot előzetesen a helyi, városi 

(kerületi) pártbizottságnak be kellett mutatni. A kilakoltatásról az illetékes miniszternek 

kellett döntenie. A Csepel Autógyárnál azonban nincs arról tudomásunk, hogy valakit 

emiatt lakoltattak volna ki. Olyan esetről tudunk, hogy valaki kapcsolatai útján jutott 

lakáshoz, azonban a vállalati vezetővel való konfliktusa miatt az illető számára adott 

kedvezményekről le kellett mondania. A munkahely-változtatás ugyanis az esetek 

legnagyobb részében lakhely-változtatással járt együtt, mivel a dolgozók nem a gyár 

környezetében vállaltak munkát, illetve maguk hagyták ott munkásszállásukat. A 

javaslat arra is ügyelt, nehogy egy üzem területén jelentős számú kilakoltatás történjék 

és hogy „a kiválogatás szempontjai azonosak legyenek, a kilakoltatásra kerülők listáját 

döntés előtt az Államgazdasági Osztálynak be kell mutatni.” Az adott vállalat 

                                                 
557 U. o. 
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felügyeletéért felelős miniszterekre pedig szigorú büntetéseket (pl. bíróság elé állítást) 

helyeztek kilátásba, elsődlegesen abban a „legsúlyosabb” esetben, ha a 

„fegyelmezetlenség” a terv teljesítésében is megmutatkozott.558 

A munkáselvándorlás megállítására a hatalom – elsődlegesen szovjet minta alapján 

– a büntetőjogot kívánta felhasználni szabályozóeszközként, ahogy erre Belényi Gyula 

is rávilágított.559 Az intézkedések érdekessége, hogy az „önkényes” kilépés büntetőjogi 

szankcionálása egyaránt érvényes volt a vállalatigazgatókra és a munkásokra is. 

Könnyen előfordulhatott, hogy egy üzem igazgatója és munkavállalója a bíróságon 

találta magát a fent említett „vétségek” miatt.560 Az Államgazdasági Osztály egyik 

előterjesztése konkrét javaslatot is megfogalmazott, miszerint: „Az önkényesen 

kilépőket, valamint azokat a dolgozókat, akik 6 hónapon belül legalább 2 napot 

igazolatlanul mulasztottak, bíróság ítélje el, mégpedig általában 3 hónaptól egy évig 

terjedő javító-nevelő munkára.”561 A Csepel Autógyár dolgozóira vonatkozóan 

számtalan bírósági ügyiratot találhatunk.562 Általában elmondható, hogy az autógyári 

munkások is „munkaügyi” trükkök sokaságára kényszerültek, hogy elkerüljék a 

felelősségre vonást. A dolgozók ellen felhozott indokok között szerepelt, hogy 

cselekedetükkel – mint például „önkényes kilépésükkel” – az üzemek munkatervét 

megzavarták, illetve „zavart okoztak a vállalat munkaerő-gazdálkodási tervében”. 

Számtalan esetben előfordult, hogy a dolgozók a kilépés után megkapott 

munkakönyvükbe kisebb-nagyobb „változtatásokat” vezettek be vagy akár – 

szélsőséges esetben – a nevüket is megváltoztatták. Így indult feljelentés B. Mária 

Csepel Autógyári munkásnő, amúgy pestszenterzsébeti lakos ellen a Budapest XX. 

kerületi Rendőrkapitányságon.563 B. Mária a vádirat tanúsága szerint 1950. október 27-

                                                 
558 MNL OL, XIX-A-66, 1. d. Az Államgazdasági Osztály előterjesztései az Államgazdasági Bizottsághoz, 
K/9/A/4212. 1951. december 3. 
559 BELÉNYI, i. m. 2009. 141. A munkaerő-elvándorlás kérdése a Népgazdasági Tanács ülésein is állandóan 
napirenden volt. 1952 végén a kérdés átfogó vizsgálatára egy bizottságot is létrehoztak Szita János vezetésével, 
mely szorosan együttműködött az Országos Tervhivatallal. Lásd: MNL OL, XIX-A-19-b, 46. d. 0–
2216/1952. 1952. november. 
560 Arra vonatkozóan nem rendelkezünk információval, hogy a Csepel Autógyár igazgatóit és vezetőit a fenti 
jogszabályok alapján bíróság elé állították volna. A vállalatvezetőket sok esetben azért vonták felelősségre, 
mert közvetítés vagy munkakönyv nélkül alkalmaztak munkavállalókat. 
561 MNL OL, XIX-A-19-b, 46. d. 0–2216/1952. 1952. november. A Munkaerő Tartalékok Hivatala 
idevonatkozó iratanyagában számtalan bírósági eljárással összefüggő dokumentumot találtam. Az ügyeket az 
illetékes Ráckevei Járásbíróság tárgyalta. A kérdésben illetékes volt továbbá a Legfelsőbb Bíróság is. A 
tervgazdaság büntetőjogi védelméről szóló elemzés a 4. 7. számú fejezetben található.  
562 Itt elsősorban a Munkaerő Tartalékok Hivatala 1950 és 1956 közötti általános iratanyagaira utalok. 
Levéltári jelzete: XIX-C-4-b. 
563 A feljelentés a vállalatok jelzésére a Munkaerő Tartalékok Hivatala tette a dolgozó lakóhelye szerint 
illetékes rendőrkapitányságon. Az eljárások a járási bíróságokon zajlottak. A bíróság elé került dolgozók a 
végzést követően kötelesek voltak a felmerült „bűnügyi” költségeket megtéríteni. Továbbá, ha az illető a 
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én kérte munkakönyve kiállítását a vállalattól, amikor belépett az autógyárba, azonban 

1952. január 28-án „önkényesen” kilépett. A jelentés kiemeli, hogy „B. Mária ezután, 

hogy az önkényes kilépés anyagi és egyéb hátrányos következményeit kijátssza, 

következő munkahelyén, a perespusztai Állami Gazdaságnál elhallgatta, hogy részére 

már állítottak ki munkakönyvet, és hogy előzetes munkahelyéről önkényesen lépett ki, 

valamint a Váci Járás Végrehajtó Bizottságától új munkakönyv kiállítását kérte az 

előbbitől eltérő személyi adatokkal.”564 B. Máriát ezért nemcsak az „önkényes” kilépés 

„bűntette”, hanem közokirat-hamisítás, „munkakönyv-csalás” miatt is elítélték, 

hasonlóan K. Andrásnéhoz, aki az „önként” kilépett bejegyzést törölte ki 

munkakönyvéből, és javította ki „hozzájárulással” kilépettre, és így jelentkezett a 

Csepel Autógyárba felvételre. Négy hónapi szabadságvesztés-büntetését végül 3 hónap 

próbaidőre felfüggesztették lévén, hogy férje ekkor katona volt, és négy hónapos 

gyermekét pedig egyedül nevelte.565 Általánosan elmondható, hogy az okirat hamisítást 

3–4 hónapnyi börtönbüntetéssel sújtották, és kivételes esetekben, enyhítő körülmények 

figyelembevételével felfüggesztettre módosították. 

Lássunk egy más példát. Az eset szintén 1952-ben történt. G. Mihály 

dunavarsányi566 segédmunkás a 25/3. sz. Építőipari Vállalat dolgozója a Csepel 

Autógyárban szándékozott elhelyezkedni. Védekezésében arra hivatkozott, hogy a 

Csepel Autógyárba kívánt átmenni vasipari tanulónak, és az építőipari vállalat 

vezetőjétől ígéretet is kapott, hogy a vállalattól el fogják engedni, az autógyárban az 

átvétele pedig biztosítva van. G. Mihály természetesen a terhére rótt 

„bűncselekményben” nem érezhette magát felelősnek, hiszen fiatal volt, havi fizetése, 

mely mindössze 450 forintot tett ki, jelentősen alulmaradt az átlagkeresettől. Az ügy 

érdekessége, hogy az autógyártól igazolást is sikerült szereznie a felvételéről, mire az 

építőipari vállalatnál mégsem járultak hozzá kilépéséhez. Annak érdekében, hogy a 

számára jobb kereseti lehetőség reményében ügyét el tudja intézni, két napot 

„igazolatlanul mulasztott” munkahelyén. Mindezt az is tetézte, hogy szerződése szerint 

az aratási munkák idején cséplőgépen is kellett dolgoznia. „Hibája” mindössze annyi 

                                                                                                                                               
mezőgazdasági dolgozók között végzett toborzás útján került a vállalathoz, és „önkényesen” kilépett, akkor a 
toborzás során kapott előleget is vissza kellett, hogy térítse, vagy a fizetéséből vonták le. Varga utalt a 
toborzás rendszerének sajátosságaira. A toborzási díjat a munkavállalók többsége eleve családtagjainál hagyta. 
A munka kezdetén mindössze 100 forintot kaptak. VARGA, i. m. 1994. 63. 
564 MNL OL, XIX-C-4-b, 39. d. 17/B/131/1952. Az MTH Jogügyi Osztály levele a XX. kerületi Rendőr-
főkapitányságnak, 1952. október 22. 
565 MNL OL, XIX-C-4-b, 39. d. 17/K/27/1952. A ráckevei Járásbíróság ítélete K. Andrásné Csepel 
Autógyári dolgozó ügyében, 1952. február 5. 
566 Dunavarsány Szigetszentmiklós–Gyárteleptől 10 km-re fekszik. 
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volt, hogy jobb fizetés és a szakmatanulás reményében a Csepel Autógyárban akart 

munkát vállalni. G. Mihályt ennek nyomán négy hónap javító-nevelőmunkára ítélték, 

melyet eredeti munkahelyén kellett letöltenie 15 %-os munkabércsökkentés mellett. Az 

ítélet indoklásánál enyhítő körülményként ugyan felhozták, hogy G. Mihály nem 

tartozik az osztályellenséghez, fiatal és „cselekményét a célból követte el, hogy 

szakképzettséggel bíró munkás lehessen.”567 

Az „önkényes” kilépők száma 1952-re kis mértékben ugyan, de csökkent. 1953. 

júliusig például a Csepel Autógyár Motorgyárában mindössze 9 fő távozott „önként”, 

azaz a vállalat szerint „önkényesen”, 65 fő vállalati hozzájárulással lépett ki, az 

igazolatlan napok száma pedig 243 fő esetében összesen 485 volt.568 Az adat arra enged 

következtetni, hogy a gyáregységeken belül az üzemvezetők igyekeztek a dolgozókkal 

megállapodni és a kellemetlen helyzeteket elkerülni. Interjúalanyom, Sz. Antal esete 

feltehetően nem egyedi, aki elmondása szerint, amikor konfliktusa volt az egyik 

üzemvezetővel – nem nevezte meg az összetűzés kiváltó okát – egyszerűen nem 

csináltak belőle ügyet, „mivel az nem használt volna egyiküknek sem”.569 Varga szerint 

a munkafegyelem felbomlásához a hiányzó infrastruktúrára is hozzájárult, amelyre több 

példát is felhozott. Arra is volt eset, hogy a sajóbábonyi építkezésen dolgozó 700–800 

munkásnak csökkentették a munkaidejét, miután a vonatok 1/2–1 órát is késtek. A 

Hubert és Sigmund gyárban az első késést dorgálással, a másodikat pénzbüntetéssel, a 

harmadik pedig elbocsátással büntették.570 A Csepel Autógyár munkásainak is sok 

esetben gondot okozott a Szigetszentmiklós–Gyártelepre történő kiutazás. A 

vállalatvezetőség több alkalommal is kérte a ráckevei HÉV-menetrendnek a vállalati 

munkarendhez való igazítását.571 

Az Államgazdasági Bizottság jelentéséhez visszatérve fontos leszögezni, hogy a 

hatalom elsődleges reakciója a munkaerő-problémákra nem a „megelőzés”, hanem a 

munkások és a vállalatvezetők szankcionálása volt. Erre kiváló például szolgálnak a 

Csepel Autógyár pártvezetőségi jegyzőkönyvei is, ahol visszatérő napirendi pontként 

szerepelnek a dolgozók fegyelmezését érintő javaslatok. A pártvezetés a fennálló 

munkaerő-problémára első válaszként az „ellenség munkáját” hozta fel, továbbá a 
                                                 
567 MNL OL, XIX-C-4-b, 39. d. 17/Cs/60/1952. A Ráckevei Járásbíróság ítélete G. Mihály büntetőügyében, 
1952. július 23. 
568 MNL OL, XIX-A-30-a, 57. d. I–112–602/1953. „A munkafegyelmet előmozdító intézkedések végrehajtása 
a Csepel Autógyárban.” 1953. augusztus 28. 
569 Interjú Sz. Antallal. Budapest, 2015. Készítette: Kiss András. 
570 VARGA, i. m. 1994. 40–41. 
571 MNL OL, XXVI-A-1, 064/4–1950. 14. d. 1950-ben Budapest–Közvágóhídról Ráckevére óránként indult 
HÉV-járat, Csepelről pedig délután érkezett busz a munkásokért. 
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szankciók tömegét gyártotta. Jól tükrözi ezt az a javaslat is, amelynek csupán a hetedik 

pontja foglalkozik az üzemekben jelentkező munkaerő-problémák eredendő, valóságos 

okaival, amíg az első hat a dolgozók szankcionálásával.572 

A dolgozóknak az üzemek közötti „vándorlásából” hirtelen előállott munkáshiányt 

jelentősen növelték az igazolatlan hiányzások is, melyeket a táppénzellenőrzés 

megszigorításával, a dolgozók otthonukban történő „meglátogatásával” próbáltak 

ellenőrzés alatt tartani. A javaslat kiért arra is, hogy az „önkényes kilépőket” és 

fegyelmi úton elbocsátottakat a továbbiakban nem szabad olyan üzembe közvetíteni, 

ahol általában „kedvezőbb” helyzetbe kerülnek, mint a korábbi munkahelyükön. Ennek 

a feladatnak az ellátását a Munkaerő Tartalékok Hivatalára bízták, amelynek munkáját 

így kívánták hatékonyabbá tenni. Ezen munkavállalókat vagy az előző munkahelyükre 

kellett visszairányítani vagy olyan munkahelyre kellett őket közvetíteni – kifejezetten 

büntető jelleggel – ahol a munkakörülmények és a fizetések általában kedvezőtlenebbek 

voltak.573 Fontos utalnunk arra is, hogy az Államvédelmi Hatóság már 1951-ben 

jelentést készített a Csepel Autógyár termelésének a hiányosságairól. Ebben külön kitért 

arra, hogy a pontos és időben történő tervteljesítés egyik fő akadályát éppen a 

nagyszámú igazolatlan hiányzások jelentik. Ahogy az ÁVH fogalmazott: „Sok a lógás 

az üzemben.”574 

A munkás-elvándorlás visszafogása érdekében az Államgazdasági Bizottság csak 

1952. november végén foglalkozott az 1953. évi bérpolitikai intézkedések tervével. 

Ebben elsődlegesen a munkások bérét érintő lépések szerepeltek. Az Államgazdasági 

Bizottság 1953-ban elsősorban olyan bérügyi intézkedések végrehajtását tartotta 

kívánatosnak, amelyek hátráltatják a munkásvándorlást, és hozzájárulnak a 

termelékenység emelkedéséhez. Az intézkedések tervét három részre oszthatjuk. Az 

első kategóriába sorolták a nehéz és egészségre ártalmas munkák díjazásának emelését. 

Ennek oka az volt, hogy leginkább ezekben a munkakörökben látták a munkásvándorlás 

és a termelékenység csökkenésének tendenciáit. Az Államgazdasági Bizottság ezért 

helyesnek tartotta a nehéz fizikai munkák és az egészségre ártalmas munkák 

                                                 
572 A határozati javaslat előírta a miniszterek felelősségét, hogy foglalkozzanak behatóbban az üzemek 
szociális és élelmezési kérdéseivel, így az öltözők, a mosdók, az ebéd minőségével és a bölcsődei ellátás 
helyzetével, stb.). Már egy 1951. október 14-én kelt SZOT-jelentés is kiemelte, hogy a Csepel Autógyárban 
helység hiányában nem tudtak bölcsődét kialakítani. Lásd a dokumentumot: BELÉNYI GYULA–SZ. VARGA 
LAJOS (SZERK.): Munkások Magyarországon 1948−1956. Napvilág Kiadó, Budapest, 2000. 185. 
573 MNL OL, XIX-A-66, 1. d. Az Államgazdasági Osztály előterjesztései az Államgazdasági Bizottsághoz, 
K/9/A/4212. 1951. december 3. Ez alól csak abban az esetben tehettek kivételt, ha az illető magasan 
szakképzett volt.  
574 ÁBTL, 3. 1. 9. V–113.448/1951. Jelentés a Csepel Autógyár súlyponti hibáiról, 1951. április 9. 
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alapbérének mintegy 10%-kal történő felemelését.575 Ide tartozott még a kiemelt 

építkezéseken, mint például a sztálinvárosi és komlói beruházásokon dolgozók 

bérpótlékának az emelése is. Azonban ebben az esetben azzal is számoltak, hogy a 

sztálinvárosi építkezéseken dolgozók létszáma 1953-ban még kis mértékben emelkedik 

is, így a bérpótlékot meg lehet szüntetni. 

A második csoportba a termelékenység emeléséhez és a termelés minőségének 

megjavításához köthető bérügyi intézkedések tartoztak, melyek eszközei voltak a 

minőségi bérezés és a selejtcsökkentési jutalom bevezetése, továbbá a munkások 

prémiumrendszerének módosítása. Azonban itt kikötötték, hogy a rendezés nem járhat a 

vállalatok béralap-emelkedésével. A harmadik kategóriát alkották a korábbi 

bérrendezésekből kimaradt területek, mint például a minőségi ellenőrök bérrendezése. 

Intézkedéseket terveztek a munkások lakásellátásának a javítására is, melyeket a 

beruházásokkal növekvő munkaerő-szükséglet miatt tartottak fontosnak. 

Általánosan elmondható, hogy 1950-től jelentősen megnövekedett az ipari 

munkásság üzemi koncentrációja, amely a szocialista iparosítás sajátosságainak a 

következménye volt. Belényi Gyula ennek három okát vázolta könyvében, melyek 

közül elsőként a kisipari munkásság rendkívül gyors visszaszorulását említi. 

Többségüket a gyáripar „szívta el”, melynek nyomán üzemi alkalmazottak lettek. A 

másik okként az üzemösszevonások növekvő számát hozza fel, melynek következtében 

gyorsan nőtt az egy üzemre eső munkások létszáma. Pest megyében az 1950-es évektől 

számtalan összevonás eredményeként megannyi kisebb-nagyobb vállalat jött létre. 

Harmadik okként hangsúlyozza Belényi, hogy a korszakban átadott új üzemek jelentős 

része eleve az országos átlag feletti létszámmal kezdte meg működését.576 Belényi 

mindhárom állítása alkalmazható a Csepel Autógyárra. Az autógyárban valóban 

számtalan kisipari háttérrel rendelkező munkavállaló dolgozott. A vállalat középvezetői 

szintjén elhelyezkedő Glück Béla, az autógyár termelési osztályának vezetője például 

kisiparos családból származott, és korábban kárpitosként dolgozott.577 

Fodrászkisiparosként alkalmazták például V. Gábornét is, aki az autógyárban 1949-től, 

                                                 
575 MNL OL, XIX-A-66, 1. d. Jegyzőkönyv, 1952. november 28. A tervek szerint a bérrendezés 
hozzávetőlegesen 40 ezer munkást érintett volna 1953. július 1-i bevezetéssel elsősorban a kohászat, a 
nehézgépgyártás és a vegyipar területén. 
576 BELÉNYI, i. m. 2009. 78. 
577 Glück Béla 1950. február és 1953. március között töltötte be az autógyár termelési osztályvezetői posztját. 
A Csepel Autógyár gazdasági vezetőinek névjegyzéke 1949-től 1980-ig. Összeáll. JÓZSA LÁSZLÓ. 
Szigetszentmiklós, 1980. 7. 
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mint pártalapszervi titkár dolgozott. Továbbá az is látható, hogy az autógyár felfutása 

kezdetén már jelentős munkáslétszámmal indult el. 

Ami az autógyár vezetői hierarchiáját illeti, kijelenthető, hogy már az alapítás 

idején erősen túlméretezett volt. Ahogy korábban utaltam rá, jelentős volt a gyárban 

munkát vállaló „szellemi foglalkozásúak” aránya is. Ebben a kategóriában helyezkedtek 

el a vállalatirányítás különböző lépcsőfokán álló, vezető beosztású személyek és 

káderek. Ide sorolható az ügyvezetőség is, mint tanácsadó testület, mely 5–8 tagból állt, 

és akiket a kohó- és gépipari miniszter nevezett ki.578 A vállalati hierarchia csúcsán 

természetesen a vezérigazgató és az igazgatóság állt. Az igazgatóságban az egyes 

főosztályvezetők foglaltak helyet. Fontos szerepet töltöttek be a gyárban meglévő 

bizottságok is, mint például a Szakszervezeti Bizottság, a Munkavédelmi Bizottság, az 

Üzemi Bizottságok és a MEO579 stb. 

 

Név Párttagság 

kezdete 

Vezetői beosztás Végzettség Fizetés (Ft/hó) 

Bíró Ferencné SZKbP (1940)580 vezérigazgató gépészmérnök 3000 + 

prémium 

Zentai Béla MSZDP (1937) és 

Polgári Haladó 

Párt 

MKP (1945) 

műszaki 

igazgató, 

főmérnök 

gépészmérnök 2800 + 

prémium 

Glück Béla MKP (1945) Termelési 

Főosztály 

fődiszpécser581 

kárpitos 2400 + 

prémium 

                                                 
578 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I–602. 
579 Minőség Ellenőrző Osztály. 
580 Bíró Ferencné párttagságára vonatkozóan az állambiztonsági forrásokban nem található konkrét utalás. 
Mindazonáltal feltételezhető, hogy 1945-ben Magyarországra érkezésével belépett a Magyar Kommunista 
Pártba, majd 1948-tól az MDP tagja lett. Szovjet állampolgárságát nem adta fel. Az állambiztonsági források 
1951-ben úgy említik, mint aki „1940-től a Bolsevik Párt tagja”. Vö. ÁBTL, 3. 1. 9. V–113.448/1951. A Csepel 
Autógyár vezetőinek jellemzése, 1951. Más források 1938-tól datálják szovjet kommunista párttagságát, és 
kiemelik, hogy 1924-től 1938-ig tagja volt a Komszomolnak. Az MDP Káderosztálya sem említi meg MDP-
párttagságát. Vö. M-KS 276. f. 90. cs. 244. ő. e. MDP Káder Osztály iratai 1948–1952. Javaslat a Pest Megyei 
Népi Tanács választmányi tagjaira, 1950. május 11. Bíró Ferencné Szovjetunióban eltöltött éveiről lásd 
önvallomását: BÍRÓ EUGÉNIA: Egy nagymama meséi. Vallomás egy korszakról. Z-füzetek. Budapest, 1994. 
59. 
581 A diszpécser feladatkörét szovjet minták alapján minden egyes gyáregységnél meghatározták. Munkája a 
napi tervfeladatokban előírt termelés operatív levezetése, a termelés közben előállt problémák elhárítása és a 
nyilvántartások vezetése voltak. Összességében, a korabeli szóhasználat szerint a termelés „parancsnoka” volt. 
1951. márciusban Bíró Ferencné vezetésével a Csepel Autógyár vezetői a szovjet gépkocsigyártás 
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Gombos József MKP (1945) Tervgazdasági 

Főosztály 

műszerész 2400 + 

prémium 

Voith György MDP (1948) Műszaki 

Főosztály 

műszerész, 

gépészmérnök 

2400 + 

prémium 

Schmidt Lajos SZDP (1945) 

MKP (1948) 

MDP (1948) 

Műszaki– 

Ellenőrzési 

Főosztály 

technikus 2400 + 

prémium 

Herczog 

Ármin 

pártonkívüli kereskedelmi 

igazgató 

 jogász 2400 + 

prémium 

Tóth Lajos SZDP (1945–

1948) 

Munkaügyi 

Osztály 

esztergályos 2400 + 

prémium 

Kiss Sándor pártból kizárt Pénzügyi 

Főosztály 

középiskolai 

tanár, 

közgazdász 

2400 + 

prémium 

 

A Csepel Autógyár vállalati vezetése párttagság, beosztás, eredeti végzettség és fizetési 

besorolás szerint 

Forrás: MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I–602. 

 

Fontos hangsúlyozni, hogy az autógyár legfontosabb pozícióiba, mint például az 

igazgatói, főmérnöki, diszpécser és pártbizottság titkári posztokra elvben csakis a 

politikailag megbízható káderek kerülhettek be. Valuch Tibor hangsúlyozta, hogy a 

vezetők kiválasztásának általános szempontjává a feltétlen engedelmesség, az abszolút 

lojalitás, a párt- és eszmehűség vált.582 Nyilvánvalón mindez így is volt. Árnyalja 

azonban a képet, ha megnézzük, vállalati szinten már előfordultak kivételek. Ha az 

autógyár vezetőinek összetételét jobban szemügyre vesszük, látható, hogy 

kulcspozíciókban még pártonkívüli személy is volt, nevezetesen Herczog Ármin 

kereskedelmi igazgató. Róla és a korábban szociáldemokrata múlttal rendelkező 

vezetőkről, köztük Zentai Béláról, Tóth Lajosról és a pártból kizárt Kiss Sándorról az 

                                                                                                                                               
tanulmányozására Moszkvába utaztak. Bíró Ferencnének útról készült egyik jelentése a ZISZ Autógyár 
Termelési-Diszpécser Osztályát mutatja be. A jelentés aprólékosan vázolja a moszkvai autógyár diszpécser 
munkáját, melyet Bíróné személyes tapasztalatok és feltehetően orosz dokumentumok fordítása alapján 
készített. BÍRÓ FERENCNÉ: Termelés-diszpécser Osztály. Jelentés a szovjetunióbeli tanulmányútról. I. rész. 2. 
füzet. Nehézipari Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat, Budapest, 1953. 43. Bíróné az útról készült jelentést 
megküldte Gerőnek. Forrás: MNL OL, XIX-A-2-ii, 64. d. 00112/1951. Bíró Ferencné levele Gerő Ernő 
részére, 1951. október 5.  
582 VALUCH, i. m. 2001. 126. 
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állambiztonság folyamatosan jelentett.583 Pártonkívüli volt még Kozma János is, aki a 

Beruházási Osztály helyettes vezetőjeként dolgozott az autógyárban. Kizárásának oka 

nyilas párttagsága volt. Az állambiztonság egy másik osztályvezetőről is kiderítette, 

hogy a Nyilaskeresztes Pártnak volt a tagja. A vállalat helyettes vezetői között rajtuk 

kívül még számos olyan személyről tudunk, akik nem rendelkeztek párttagsággal, 

azonban a hatalom által eredendően elítélt múltjuk és ügyeik ellenére vezető 

beosztásban maradtak. G. József például, mint az Anyagvizsgáló és a Kutató 

Laboratórium vezetője pártonkívüliként a bizalmas munkát végzők közé tartozott.584 

Általánosan elmondható, hogy a vizsgált időszakban a munkaerő, a káderek kérdése 

a termelési ügyek mellett a legfontosabb kérdések között volt a pártértekezleteken. 

Ezzel összefüggésben első helyen szerepeltek a szakmunkásképzéssel kapcsolatos 

felszólalások, a munkások beiskolázásával, továbbképzésével összefüggő kérdések. A 

pártértekezletek jegyzőkönyveit tanulmányozva azonban szembetűnő, hogy a munkaerő 

és a szakmunkásképzés kérdésével kapcsolatban kevés alkalommal találkozunk valódi 

megoldási javaslattal. A jegyzőkönyvekből szinte kivétel nélkül visszaköszöntek a 

párthatározatokból átvett „szakmunkásképzés kiszélesítése” kezdetű napirendek. 

Mindezekben az előadók a munkaerő biztosítása érdekében a képzések, a munkások 

részvételének fontosságát hangsúlyozták vagy gyáregységenként a hiányzókról 

különböző szempontok szerint készített beszámolókat ismertették. 

A munkaerő folyamatos hullámzásának következtében országos és vállalati szinten 

még inkább hangsúlyosabban került elő a nők munkába állítása. Az autógyár 1951. 

márciusi pártválasztmányi ülése már a női munkaerő még nagyobb volumenű 

alkalmazásában látta a megoldást, mely szerint „Ki kell szélesíteni a 

szakmunkásképzést, ezen belül nagy gondot fordítani a női munkaerőre, a legnagyobb 

tartalékra.”585 Kopácsi István, a Motorgyár vezetője a női munkaerő egyre nagyobb 

mértékű bevonását hangsúlyozta. A kérdéssel kapcsolatban úgy érvelt: „Én 

megtanultam a női munkaerőt becsülni, mert vannak sokan a női dolgozók közül is 

                                                 
583 Kádár Zsuzsanna tanulmányában a volt szociáldemokrata üzemi szakemberek elleni perekre is hoz példát. 
A Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek, a Láng Gépgyár, a Gyárépítő Nemzeti Vállalat volt üzemi SZDP-
szervezetének tagjai ellen a vád általában az volt, hogy felléptek a termelés csökkentése érdekében vagy 
akadályozták a vállalatokon belüli mozgalmak működését. KÁDÁR ZSUZSANNA: A magyarországi 
szociáldemokrata perek története. Múltunk, 1996/2. sz. 3–48. Az állambiztonság Csepel Autógyári beépített 
személyeire vonatkozóan nem rendelkezünk még elegendő információval. Mindössze R. Andrásról tudjuk, 
hogy mielőtt a vállalathoz került volna, az állambiztonságnál hadnagyként teljesített szolgálatot. 
584 ÁBTL, 3. 1. 9. V–113.448/1951. A Csepel Autógyár vezetőinek jellemzése, 1951. március 20. A 
munkásokról és az autógyári vezetők állambiztonság által készített jellemzéséről a 4. 7. számú fejezetben lesz 
részletesen szó. 
585 MNL PML, XXXV-18. 1. d. 2. ő. e. Jegyzőkönyv az 1951. március 24-i pártválasztmányi ülésről. 
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nagyon jó munkaerők, csak bánni kell tudni velük és jó szakemberek lesznek kellő 

irányítás mellett.”586 

Hozzá kell tennünk, hogy tetézte a megnövekedett munkaerő-hiányt az is, hogy az 

első ötéves terv 1951 és 1952 között belépő új beruházásai is eleve jelentős 

munkaerőigényt tartalmaztak. Nem véletlen, hogy a tervezett új létesítményekhez, mint 

például a korábban bemutatott szürkevasöntöde vagy a szintén megvalósítani kívánt 

fémöntöde és kovácsmű komoly emberi erőforrásokat igényeltek. Mindezek 

megvalósításához az autógyár a munkaerő-terveket leadta a minisztériumnak, azonban 

azokat a beruházások elhúzódása miatt végül nem sikerült „teljesíteni”. A beruházások 

elakadása miatt a jelentős energiabefektetéssel elkészített tervek végül nem valósultak 

meg.587 

A munkaerő-utánpótlásra a vállalat elemi érdekeinél fogva elsődlegesen 

megoldandó kérdésként tekintett. Miután Magyarországon a gyár alapításának idejében 

nem volt autóműszaki képzettséget nyújtó szak, az autóipari szakmunkások kérdése 

megoldásra várt.588 A magasan képzett szakmunkások hiánya a kezdeti években végig 

problémát jelentett. Egy 1950. év végén az autóiparról készült jelentés szerint 

tárgyalások folytak 1000 fő szakmunkásnak más gyárakban történő képzéséről a Csepel 

Autógyár részére, mivel olyan nagy méreteket öltött az autóipari szakképzettséggel 

rendelkező munkások hiánya.589 Kurucz Béla javaslataként mindössze 1950 őszén 

került napirendre a szakmunkás-utánpótlás kérdésén belül egy, a gyáron belül 

létesítendő „műszaki főiskola” ügye. A „főiskola” vagy, ahogy akkor hívták „gyári 

egyetem” 1951 folyamán jött létre, és az autóipari technikusi és mérnöki képesítés 

megszerzésére szolgált. Elsődleges célja tehát nem az autóipari szakmunkások tömeges 

képzése volt, hanem a műszaki vezetőké. Nyilvánvaló azonban, hogy vállalat 

felfutásának periódusában az iskola létesítésének ügye fontosságban messze elmaradt 

például a termelés és a termelékenység kérdéséhez képest. 

Az 1954-ben a Csepel Autógyárról készült gyárismertető azonban már jóval 

„színesebben” mutatja be a munkaerőhelyzetet és a dolgozók korabeli szakmai fejlődési 

lehetőségeit. „1951-ben ez a „gyári egyetem” már oktatta az elsőéveseket, közöttük 

                                                 
586 MNL PML, XXXV-18. 1. d. 2. ő. e. Jegyzőkönyv az 1952. március 21-i pártválasztmányi ülésről. 
587 A tervgazdaság beruházási ciklikusságának munkaerőpiacra gyakorolt hatásait Kornai János foglalta össze. 
KORNAI, i. m. 1989. 251–279. 
588 Egyedül Győrött dogoztak autóipari szakmunkások, azonban nem jelentős létszámban. 
589 MNL OL, M-KS 276. f. 112. cs. 68. ő. e. 1950. december 8.  A jelentés a gyártással kapcsolatos nehézségek 
között sorolja fel a munkaerőkérdést. Azonban nem tesz említést arról, hogy mely üzemben képeztek volna 
szakmunkásokat az autógyár részére. 
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Kende Lászlót, a Járműgyár vezetőjét, Kopácsi Istvánt, a Motorgyárét, a 18 éves 

Mednyánszky Annát, aki 1949-ben még malterhordó volt a gyár építésénél, majd 

átképzős marós lett. Ő is mérnök lesz, s vele együtt évről évre sokan kerülnek ki e remek 

szakmai tanintézetből, az autóipar új műszaki vezetői.” 590 Mednyánszky Anna életét a 

mezőgazdaságból elvándoroltak klasszikus sikertörténeteként mutatták be propaganda 

jelleggel az autógyárban: „A fiatal parasztlány két évvel ezelőtt még libapásztor volt. Az 

első adandó alkalommal azonban feljött Pestre és kifutónak jelentkezett a Csepel 

Autógyárba. Néhány hét múlva azonban már marógépre került és rövid idő alatt 

sztahanovista lett. Időközben beiratkozott a műszaki főiskolára és ma ő a gyár első női 

művezetője. Jó munkája jutalmául az elmúlt nyáron részt vett a Berlini VIT-en.”591 

Mednyánszky ezt követően az autógyár sztárként bemutatott sztahanovistája lett az 

iparban még több száz nőtársával együtt. Ahogy Valuch Tibor is említette, a munkásság 

számára a harciasság, a harckészség, az önfeláldozásra képes heroizmus váltak 

szorgalmazott értékké.592 Így az autógyári sztahanovisták értékrendszerének 

középpontjába is a pártot, a munkát és az azért kapott elismerést kívánták állítani. 

Ahhoz, hogy a vállalat a szakmunkás-képzést helyben, a gyártelepen meg tudja 

oldani, feltétlenül szükséges volt a fent említett „műszaki főiskolához” megfelelő 

férőhelyű tanterem felépítése. A tantermek építéséhez szükséges forrásokat 1951-ben 

folyósították a kivitelező vállalat részére. Azonban a rendkívül alacsonynak tekinthető 

beruházási összeg, melyeket egy 6 tantermes iskolára és egy 200 férőhelyes 

tanműhelyre szántak, mindössze a javításokra és felújításra lehetett elegendő. A 

beruházással kapcsolatos adatokat a beruházó vállalat a Munkaerő Tartalékok 

Hivatalának küldte meg.593 A gyárról készült propagandakiadvány arról már nem tesz 

említést, hogy 1952 folyamán a munkásszálló épületéből az autógyár kilakoltatta a 

dolgozókat annak érdekében, hogy a műszaki tanfolyamoknak helyet biztosítson.594 

A szakmunkás-utánpótlás kérdésénél maradva előrelépésként tekinthető, hogy a 

vállalat az 1952. évi kollektív szerződésében kötelezettséget vállalt a dolgozók 

                                                 
590 A húszezredik, i. m. 1954. 34. 
591 MRA, „Jó munkáért – szép muzsikát!” A Magyar Rádió ajándékműsora a Csepel Autógyár dolgozóinak 
kívánsága szerint. A Kossuth Rádió 1952. január 7-i adása. 
592 VALUCH, i. m. 2001. 258–259. 
593 MNL OL, XIX-C-4-b, 19. d. Beruházásokkal kapcsolatos adatok közlése, 1951. január 5. A beruházó 
vállalat az Általános Beruházási Nemzeti Vállalat volt. A kivitelezés összege mindössze 3–4 ezer forintot tett 
ki az 1951. évben. 
594 MNL OL, XIX-A-30-a, 57. d. 1953. A Csepel Autógyár munkásszállójának kiürítése, 1953. szeptember 1. 
A vállalat 80 dolgozót telepített ki fűtetlen, vezetékes vízzel nem rendelkező lakásokba. Az intézkedés az 
ÁEK figyelmét is felkeltette, azonban a Csepel Autógyár büntetést nem kapott, a dolgozókat végül az 
újonnan átadott szigetszentmiklósi lakásokban helyezték el. 
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beiskolázására és az ipari tanulóknak tanulmányuk ideje alatt járó juttatások 

kifizetésére, valamint az oktatók biztosítására.595 Az előadók 1953-tól már a Budapesti 

Műszaki Egyetemről jöttek és tartottak előadásokat.596 A tanfolyamokon belül 

sajátságos helye volt az átképzés rendszerének. Minden átképzőst ugyanis egy betanító 

(szak) munkás mellé osztottak be, akinek a feladata volt a saját normájának teljesítése 

mellett az új dolgozó oktatása. Azonban előfordult az üzemekben, hogy az átképzősöket 

először csak kiszolgáló feladatokkal bízták meg, ahogy erre Belényi Gyula is utalt 

könyvében. 

A Csepel Autógyárral kapcsolatban – amely az átképzősöket a „legtömegesebben” 

alkalmazta – Belényi megállapította, hogy az üzem több más gyárral együtt az 

átképzősöket már a tanfolyam ideje alatt olyan munkafeladatokkal bízta meg, amely a 

végzett szakmunkások ismeretszintjét és gyakorlatát igényelte volna. Ennek nyomán az 

autógyárban az átképzősök az újabb és újabb feladatoknak nem tudtak megfelelni.597 

Előfordult olyan is, amikor a szakmunkások nem akarták tovább vállalni az 

átképzősökkel való foglalkozást.598 Mark Pittaway ezt úgy fogalmazta meg, hogy a 

szocialista iparosítás alapvetően az ipari munkaerő expanzióját kívánta meg, és a 

korábban marginális csoportokat integrálni akarták a társadalomba. Mindezen törekvés 

azonban összeütközésbe került a munkásosztályon belül továbbra is létező 

hagyományos hierarchiával, például a női munka és az átképzősök tekintetében. Az 

állami intézkedések végül a hagyományos hierarchiák „újratermelődéséhez” járultak 

hozzá.599 

Fontos megemlíteni, hogy a KGM előterjesztése nyomán 1952. január 1-i hatállyal 

sor került a Győri Autógyár és a Csepel Autógyár összevonására, melyet a korszakban a 

„profiltisztítás” megnevezéssel illettek. A Népgazdasági Tanács határozata nyomán 

megszűnt a Győri Autógyár önálló vállalati jellege.600 Az indoklásban többek között 

kiemelték, hogy a Győri Autógyár csak a Csepel Autógyár részére szállított termékeket. 

A két üzem összevonásától a termelési költség, az önköltség, az anyag- és a szállítási 

                                                 
595 A Csepel Autógyár 1952. évi kollektív szerződése. Budapest, 1952. 25. 
596 MNL OL, XIX-A-30-a, 57. d. I–602. I. 13–602/1953. Az előadók elsősorban a szovjet autógyártás 
tapasztalatait adták át elméletben és gyakorlatban egyaránt. Mindezt segítette az autógyár újonnan létrehozott 
műszaki könyvtára is. 
597 BELÉNYI, i. m. 2009. 238. 
598 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I/1–054/1951. Jegyzőkönyv a Csepel Autógyárnál tartott vizsgálatról. E. 
György hozzászólása, 1951. június 8. 
599 MARK PITTAWAY, i. m. 2003. 73–74. 
600 MNL OL, XIX-A-19-b, 42. d. A Csepel Autógyár és a Győri Autógyár összevonása, 1952. július 24. 
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költségek csökkentését remélték.601 A határozat szerint a Csepel Autógyár átvette a 

Győri Autógyár létszám- és béralapkeretét, ezzel most már Szigetszentmiklós–

Gyártelepen tudtak „gazdálkodni”. Az áttelepítés után azzal számoltak, hogy a két gyár 

szervezeti egységeinek az összevonásával létszámcsökkenés is bekövetkezik, elsősorban 

az adminisztratív és műszaki munkavállalók vonatkozásában. „Az Országos 

Létszámbizottság 1952. június 4-i határozta értelmében az összevonás után a Csepel 

Autógyár összlétszáma műszaki, adminisztratív, kisegítő és nem ipari 

állománycsoportokban 1952. március 31-ig 2643 főről 2553 főre változik.”602 A 

felszabaduló ipari munkaerő optimális elhelyezéséről a kohó- és gépipari miniszternek 

kellett gondoskodnia. Az összevonás eredményeként azonban a munkások jelentős része 

Győrben maradt, és csak egy kisebb csoport települt át a központba. 

A műszaki munkaerő vagy, ahogy a korszakban általánosan fogalmaztak, a 

„műszaki káderek” megtalálása egy üzemben, az esetek egy részében nem bizonyult 

könnyű feladatnak, így a Csepel Autógyárban sem. Zentai Béla, az autógyár Bíró 

Ferencné után kinevezett új vezérigazgatója 1952 karácsonyán levelet írt Csergő 

Jánosnak,603 az MDP KV Ipari és Közlekedési Osztálya vezetőjének. Ebben jelentette, 

hogy a Csepel Autógyár a Győri Hajtóműgyárat az év végéig áttelepítette 

Szigetszentmiklós–Gyártelepre. Ezért szükségesnek tartotta, hogy az autógyárat 

gyakorlattal rendelkező műszaki végzettségű szakemberrel erősítse. Leveléből azt 

láthatjuk, hogy a személyes politikai-szakmai kapcsolat révén és a minisztériumok 

támogatásával a kérdés gyorsan megoldódódott. „Zsofinyecz Mihály középgépipari 

miniszter elvtárssal megbeszéltük, hogy átadjuk a középgép604 területére a 

                                                 
601 A Győri Autógyárat a vagongyár profilírozása során választották le és a „törzsgyár” területén található 
autóosztályból alakították önálló gyárrá 1951-ben. Ezt követően a Csepel Autógyár Hajtóműgyáraként 
működött. Megnevezése egyes forrásokban Győri Hajtóműgyárként is szerepel. Az amúgy nagy jelentőségű 
összevonásról Germuska Pál és Honvári János tanulmányukban nem közölnek részleteket. Lásd: 
GERMUSKA–HONVÁRI, i. m. 2014. 37. A győri gyárkomplexumról készült 1956. évi üzemtörténeti munka 
pedig úgy mutatja be a Csepel Autógyár győri hajtóműgyárát, mint amelyik „puszta jelenlétével” akadályozta a 
vagongyár egyenletes fejlődését. Lásd: IFJÚ GÁRDONYI GÉZA–KÜLKEDI ISTVÁN–KISS RUDOLF–IRÓFFY 
KÁZMÉR: A Győri Wilhelm Pieck Vagon és Gépgyár története 1896–1956. Kiadja a Győri Wilhelm Pieck 
Vagon és Gépgyár. Győr, 1956. 201. 
602 MNL OL, M-KS 276. f. 95. cs. 66. ő. e. 855.265/1952. A KGM előterjesztése a Népgazdasági Tanács 
Titkárságához a Csepel Autógyár és a Győri Autógyár összevonásáról. A Népgazdasági Tanács 312/1952. N. 
T. sz. határozata 1952. július 24-én jelent meg, melyet a Népgazdasági Tanács Határozatainak Tára nem 
közölt. 
603 Csergő János (1920–1980), vasesztergályos, kommunista politikus. 1950-ben a Nehézipari Minisztérium, 
1950 és 1951 között a KGM államtitkára. 1951. január és december között a kohó- és gépipari miniszter első 
helyettese. 1954 és 1956, valamint 1957 és 1963 között kohó- és gépipari miniszter. 
604 „Középgép” alatt az 1952. júniustól 1953. júliusig működő Középgépipari Minisztériumot értették, amely 
alá a hadianyaggyártás felügyelete tartozott. A hadiipar, „fedőnevén” középgépipar 1945 utáni történetét 
Germuska Pál dolgozta fel legújabb munkájában: GERMUSKA PÁL: A magyar középgépipar. Hadiipar és 
haditechnikai termelés Magyarországon 1945 és 1980 között. Argumentum Kiadó, Budapest, 2015. 613. 
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Szerszámgyár helyettes vezetőjét, aki repülőgép szakember – név szerint Korona János 

elvtársat – viszont, amennyiben a Párt illetékes szervei hozzájárulnak, a jelenleg 

művezetői beosztásban dolgozó Fröschl Gusztáv605 elvtársat, aki annak idején a győri 

hajtóműgyártás forgácsoló részének volt a vezetője, Zsofinyecz elvtárs gyárunkba 

áthelyezi.”606 A „csere” megtörtént és Fröschl Gusztáv a Csepel Autógyárba került, akit 

elsődlegesen egy új, háromtengelyes gépkocsi gyártásának felfuttatásához kívántak 

alkalmazni vezető beosztásban. 

Feltétlenül érdemes kitérnünk az autógyárat érintő és a forrásokban ingavándor-

forgalomként megnevezett kérdéskörre, ami jelentős számú munkaerőt érintett. Érthető 

módon az autógyár az iparosítás extenzív időszakában a térség, Budapest és a Ráckevei 

járás településeire komoly munkaerőelszívó-hatást gyakorolt. Egy 1950 májusában 

készült és Szigetszentmiklós fejlesztési programjával kapcsolatos területrendezési 

dokumentum szerint Szigetszentmiklósról ekkor mindössze 290 fő járt az autógyárba 

dolgozni. Ezt követte 300 fő Ráckeve irányából, 480 fő Csepelről és 1020 fő 

Budapestről.607 A Területrendezési Intézet iratanyagait áttekintve megállapítható, hogy 

az autógyár felé ebben az időszakban öt irányból érkezett nagyobb létszámú ingázó. Ők 

Pest megye déli részéről – elsődlegesen a megye mezőgazdasági jellegű településeiről – 

érték el a Szigetszentmiklós–gyártelepi központot.608 

Itt fontos megemlíteni, hogy a politikai vezetés számára, ahogy Valuch Tibor is 

utalt rá, a településpolitika a radikális társadalomátalakítás egyik eszközét jelentette. 

Valuch Rákosi Mátyás egy 1949. évi megjegyzésére utalva megállapította, hogy a 

kommunisták egyik legfontosabb célja éppen az volt, hogy a város és a falu közti 

különbségek mind inkább eltűnjenek.609 Ha a Szigetszentmiklóssal kapcsolatos 

elképzeléseket alaposan szemügyre vesszük, látható, hogy a település esetében is 

hasonlóan gondolkodtak. Valuch megállapítja, hogy az 1950-es években ritka 

                                                 
605 Fröschl Gusztáv 1968 és 1974 között az autógyár igazgatója volt. 
606 MNL OL, M-KS 276. f. 95. cs. 25. ő. e. K/13/d/1959. Zentai Béla gyárigazgató levele Csergő Jánosnak, 
1952. december 24. 
607 MNL OL, XXVI-A-1, 14. d. 06481/1950. Szigetszentmiklós fejlesztési programja, 1950. május 31. 
Érdemes megfigyelni, hogy Csepel és Budapest „települések” Nagy-Budapest 1950. január 1-i közigazgatási 
átalakításával a dokumentumban még külön szerepelnek. Szigethalomról – a község jegyzőjének adatai alapján 
– 1950 szeptemberében 80–100 fő járt az autógyárba dolgozni, Szigetszentmiklósról pedig már kb. 1200 fő. 
608 U. o. Az első munkáshullám Csepel-szigetről érte el gyártelepet. Az érintett települések, melyekről jelentős 
számú munkástömeg vándorolt, a következők voltak: 1. útvonal: Ráckeve, Szigetszentmárton, Szigethalom, 
Tököl. 2. útvonal: Kiskunhalas, Pereg, Dömsöd. 3. útvonal: Alsónémedi, Bugyi iránya. 4. út: Lajosmizse, 
Dabas, Gyón, Sári, Örkény, Ócsa. 5. útirány: Nagykörös, Cegléd, Pilis, Monor, Üllő-vonal. Taksony és 
Dunaharaszti a 4. és 5. útirány találkozásánál feküdt. Az öt irányból érkező munkások száma a 
következőképpen alakult: 1. hullám: kb. 1410 fő, 2. irány: 400 fő, 3. irány: 300 fő, 4. irány: 1080, 5. irány: 1200 
fő. 
609 VALUCH, i. m. 2001. 52. 
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kivételektől eltekintve a hatalom csak a városok fejlesztésére összpontosított. 

Gondoljunk csak Sztálinváros esetére, ahol az anyagi erőforrásokat nem kímélve szinte 

a semmiből hoztak létre egy ipari központon alapuló várost. Szigetszentmiklós viszont 

ritka kivételnek számított, hiszen településszerkezetét tekintve községnek minősült, és a 

vállalat fejlesztésének első éveiben szocialista ipari várossá alakítása vontatottan haladt. 

A Területrendezési Intézet tervezői öt év alatt, tehát 1955-ig hozzávetőlegesen 5400 

új dolgozó munkába állításával számoltak. Az autógyárban jelentkező munkáshiányt 

látva azt tervezték, hogy a Duna-Tisza-közének mezőgazdasági „munkaerő-

feleslegéből” 2900 főt fognak biztosítani a gyár részére. Az irreális tervezés 

időszakában úgy gondolták, hogy Szigetszentmiklós nagyközség lakossága az autógyár 

felfutásával, az újabb és újabb beruházások megvalósulásával 16–17 ezer főre 

növekszik.610 Ami a térség munkaerőhelyzetét illeti, Szigetszentmiklós lélekszámát az 

ötéves tervet követően – egy másik, 50 éves távlatban gondolkodó számítás szerint – 

úgy prognosztizálták, hogy az nem haladja meg a 25 ezer főt. „50 év távlatában a 

természetes fejlődésen túlmenő növekedéssel számolni nem kell, sőt ez minden 

valószínűség szerint a természetes szaporodás sem fogja elérni, mivel a közelben lévő és 

létesülő nagyipari gócpontok szívóhatása erősen érezteti hatását, úgy, hogy az összes 

lélekszám nem haladja meg a 25.000 főt.” 611 1952-ben 2960 fő ingázott naponta az 

autógyárba. Ez 1954-re annyiban változott, hogy a fenti útirányokból már 4390 fő járt 

be naponta a Csepel Autógyár központi gyártelepére dolgozni, mely jelentős számnak 

tekinthető. Az 1950-es évek közepén a munkások nagy része a lakáshiány miatt ingázott 

lakóhelye és a Csepel Autógyár között.612 

A Csepel Autógyárat 1952 és 1953 folyamán a folyamatos munkaerő-hullámzás 

jellemezte a sorra megalkotott szankciók ellenére is. Ezt állapította meg a Csepel 

Autógyár beszámolója is, miszerint 1952. IV. negyedévében az újonnan felvett 

dolgozók létszáma 1077 fő, az elbocsátottaké pedig 564 fő volt. Az 1952. év folyamán 

                                                 
610 MNL OL, XIX-A-83-a, 385. sz. jkv. Az I. osztályba sorolt városok és községek jegyzése, 1951. május 16. 
Az Országos Tervhivatal előterjesztésének mellékletében Szigetszentmiklóst az első kategóriájú, iparosítani 
kívánt községek közé sorolták. Ennek ellenére az első ötéves terv során a község fejlődése jelentősen elmaradt 
a tervezettől. Pest megyében még Cegléd, Gödöllő és Vác szerepelt az I. osztályú települések kategóriájában. 
Az első osztályú települések közé az országos jelentőségű városok kerültek. A második osztályba sorolt 
településeknek városias szerepkört szántak. Olyan városok és községek tartoztak ide, amelyek a tervezet 
szerint politikai, gazdasági és kulturális központtá fejleszthetők. A települések zömét, a községeket (falvakat) a 
harmadik osztályba sorolták. Az első osztályú települések közé 73-at vettek fel. A települések osztályba 
sorolásának munkálatai a Területrendezési Intézetben 1950-ben indultak meg, és 1951 decemberére készültek 
el. BELUSZKY, i. m. 1999. 550–551. 
611 MNL OL, XXVI-A-1, 14. d. 06481/1950. Szigetszentmiklós fejlesztési programja, 1950. május 31. 
612 U. o. A dolgozók jelentős része azért, hogy elkerülje a napi ingázás hátrányait, albérletben, 
szükséglakásokban, szerencsésebb esetben az 1951-ben átadott munkásszálláson talált otthont. 
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az összes felvételi létszám 2968 személyt, az elbocsátás pedig 2129 főt érintett. A 

vállalat tehát elsődlegesen azt tartotta szem előtt, hogy a különböző okok miatt 

eltávozott dolgozók helyét mielőbb betöltse. A jelentős munkásvándorlást a vállalat így 

magyarázta: „Ez főleg abból adódik, hogy gyárunk létszámát a várostól való távolsága 

miatt a környékbeli dolgozókból kell feltölteni, akik a mezőgazdasági munkák idején 

igyekeznek munkahelyüket elhagyni.”613 Az autógyár 1953. IV. negyedévi 

mérlegbeszámolójának áttanulmányozása során részletes adatokat találtam az 1952. és 

1953. évi külső és belső fluktuációról. A belső áthelyezés a vállalatnak azon sajátos 

módszere volt, mellyel a gyáregységekben megjelenő munkaerőhiányt kívánták 

orvosolni. A táblázatban található rendkívül magas számadatok mindenképpen erre 

engednek következtetni.614 Továbbra is megfigyelhető a vállalati hozzájárulással 

kilépők rendkívül magas száma, ami az 1953. évre némiképp mérséklődni látszott. 

Mindazonáltal a vállalatot tovább terhelte a dolgozók kötelező sorkatonai szolgálata, 

mely 1952 és 1953-ban szintén magasnak tekinthető. Mindezt azért is ki kell emelnem, 

mert a kötelezettség éppen a fiatalkorú, szakmájában „felszabadult” autógyári 

dolgozókat érintette, akik ennél fogva gyakorlati munkatapasztalatra csak később tudtak 

szert tenni. 

 

 

 

Az autógyári dolgozók kilépésének különböző okai 1952–1953-ban 

Forrás: MNL PML, XXIX-88, 1. d. 

 

                                                 
613 MNL PML, XXIX-88, 1. d. A Csepel Autógyár 1952. IV. negyedévi szöveges mérlegbeszámolója, 1952. 
december 31. 
614 Külső fluktuáció alatt az autógyártól való végleges távozást értették, a belső fluktuáció pedig a gyáron 
belüli áthelyezést jelentette. 
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A Központi Statisztikai Hivatal által havonta kiadott iparstatisztikai jelentések alapján 

az állapítható meg, hogy az autógyár összlétszámát tekintve 1953. év folyamán kiugró 

eltérések már nem voltak.615 Ezek szerint – a dolgozók teljes állományi létszámára 

vonatkozóan – havonta hozzávetőlegesen 40 és 70 fő között ingadozott az összes 

alkalmazottak létszámának változása, de előfordult több mint 100 fős csökkenés, 

valamint növekedés is. Mindazonáltal az ilyen kismértékű létszámingadozás is 

fennakadásokat okozott a termelési folyamatokban. Az 1953. év folyamán a 

következőképpen alakult az autógyári dolgozók létszáma. 

 

Hónap Munkások átlagos 

állományi létszáma616 

Összes munkavállalók 

állományi létszáma 

Január 6986 9561 

Február 6963 9512 

Március 7032 9606 

Április 7040 9668 

Május 7067 9693 

Június 7106 9742 

Július 7190 9722 

Augusztus 7156 9890 

Szeptember 7242 9920 

Október 7201 9879 

November 7080 9760 

December 6972 9642 

 

Az összes munkavállaló és a munkások átlagos állományi létszáma 1953-ban 

Forrás: MNL OL, XIX-A-6, 96. d. 

 

A fenti táblázat is mutatja, hogy a Csepel Autógyár az 1953. év végére összesen már 

több mint 9 és félezer alkalmazottat foglalkoztatott. Az összesített adatba beletartoztak a 

szak- és segédmunkások, az ipari tanulók, a vállalati vezető hierarchia tagjai, a műszaki 

                                                 
615 MNL OL, XIX-A-6, 96. d. A kiemelt vállalatok, így a Csepel Autógyár havi kiértékelő táblái tartalmazták 
az összes vállalati foglalkoztatottakra vonatkozó adatokat és a különböző statisztikai számításokat (termelési 
teljesítés, munkások átlagkeresete, átlagos állományi létszámuk, béralapjuk, stb.). 
616 Az átlagos állományi létszám a munkavállalók folyamatosan vezetett létszámnyilvántartása alapján került 
kiszámításra. Az átlagolást havonta kellett elvégezni az adott hónap naptári napjainak figyelembevételével. 
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alkalmazottak és az adminisztratív-szellemi munkavállalók. Ez utóbbi gyári társadalmi 

réteg még mindig jelentős létszámot tett ki. Az átlagos állományi létszámot a 

munkavállalók folyamatosan vezetett létszámnyilvántartása alapján számították ki. Az 

átlagolást havonta kellett elvégezni az adott hónap naptári napjainak 

figyelembevételével. 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az 1950 és 1953 közötti években a termelési 

tervek teljesítésének nehézségei mellett a Csepel Autógyár számára a fő kérdést a 

munkaerő állandó biztosítása jelentette. Megfigyelhető továbbá, hogy az autógyár 

pártértekezleteinek visszatérő témája a munkaerőhelyzet témakörén belül a képzett 

szakmunkások létszámának alakulása volt. A fentebb vázolt központosított munkaerő-

gazdálkodási politika egyik legfontosabb következménye volt az ipari munkásság 

létszámának rohamos növekedése. Az Országos Tervhivatalban készült jelentés-tervezet 

szerint az 1950. január és 1953. június közötti időszakban a nem mezőgazdasági 

keresők száma összesen kb. 500 ezer fővel növekedett, mely egyértelműen az erőltetett 

szocialista iparosítás számlájára írható.617 A Csepel Autógyár esetében nagyon jól 

megfigyelhető a szocialista munkaerő-gazdálkodási politika valamennyi káros 

következménye, melyet a következő fő csoportokba sorolhatunk. Elsőként említem a 

munkaerő gyors, számszerű növekedését, mely az autógyárban a legdinamikusabban, a 

több szempontból is elemzett 1950. év folyamán következett be. A második minden 

bizonnyal a mezőgazdasági népesség iparba történő áramlása és ezzel egyidejűleg 

társadalmi mobilitása, kilépésük eredeti társadalmi rétegükből és ipari munkássá 

válásuk folyamata. A harmadik csoportba sorolhatók a munka világában érzékelhető 

negatív következmények. Ide tartozik, hogy az állami ellenőrzés a munkapadok 

szintjéig lenyúlt, megjelentek a személyi kötöttségek, mint például a munkaerő-piaci 

mozgásszabadság korlátozása, a bérezés, a normarendezések és a munkaversenyek, 

melyekről a következő fejezetekben lesz részletesen szó. 

 

 

4. 6. NORMARENDEZÉSEK , „ BÉRCSALÁSOK” 
 

A Csepel Autógyár működését az alapítástól fogva végigkísérték a folyamatos 

normarendezések, a dolgozók normáinak a megváltoztatására, elsősorban azok 

emelésére irányuló törekvések. Ha a normarendezést definiálni szeretnénk, akkor úgy 

                                                 
617 MNL OL, XIX-A-16-b, 814. d. Az OT jelentés-tervezete, 1954. 
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fogalmazhatnánk, hogy az egy termékegység gyártására megállapított munkanorma 

megváltoztatását jelenti. Ennek során megváltozik a gyártmányoknak vagy 

műveleteknek az a mennyisége, amelyet egy időegység alatt korábban a dolgozóknak el 

kellett végezni. Leegyszerűsítve a fogalmi meghatározást, a normarendezés nem mást 

jelentett, mint a munka gyorsabb elvégésére irányuló állami utasítást. Fontos 

hangsúlyozni, hogy a normarendezés a korszak sajátos fogalomhasználata volt. Amíg a 

hivatalos diskurzusban azt sulykolták, hogy a rendezés a dolgozó érdeke, és a jobb 

teljesítményt segíti, addig annak éppen az ellenkezője valósult meg. A rendezések 

nemhogy a teljesítmény növelésére, hanem annak visszatartására ösztönöztek. A 

megnevezés szerves része lett a szocializmus eufemisztikus fogalomhasználatának. A 

hivatalos magyarázat szerint a szocialista gazdaságban a termelés szervezésének 

tökéletesítése tette szükségessé, hogy időnként felülvizsgálják és felemeljék az 

„elavultnak” tartott munkanormákat. 1949 és 1956 között az iparban szinte minden 

évben sor került központi normarendezésre. 

Ezért a disszertáció ezen fejezetében elsődlegesen arra keresem a választ, hogy a 

Csepel Autógyár és dolgozói hogyan viszonyultak a norma folyamatos módosításához. 

A vizsgálatok arra is kitérnek, hogy mi jellemezte a dolgozók magatartását a kérdést 

illetően. Az elemzés középpontjába a vállalat munkásait állítottam, akiket a 

normarendezések természetszerűleg hátrányosan érintették. Fontos tudnunk, hogy szinte 

valamennyi üzemi hierarchiában sajátos helyet foglaltak el az ún. normások, akiknek az 

volt a feladatuk, hogy a központilag irányított normarendezések során figyelemmel 

kísérjék és adminisztrálják a dolgozóktól elvárt és megvalósított eredményeket. Ezeket 

továbbították a vállalatok normaosztályai felé. 

Belényi Gyula a normarendezések kapcsán úgy fogalmazott, hogy a szocialista 

rendszer első bő évtizedének normarendezései […] „jellegzetes, más rendszerekkel és 

korokkal össze nem téveszthető vonásokat is magukon viseltek.”618  A Csepel Autógyár 

ebben a tekintetben nem különbözött a többi gépipari vállalattól. Azonban mégis 

különlegesnek tekinthető, hogy az 1953. év végére már majdnem 10 ezer főt 

foglalkoztató vállalat a jelentős létszám miatt a normarendezések dolgozók 

teljesítményére gyakorolt előnyeit nehezen tudta hihetővé tenni. A Csepel Autógyárnál, 

                                                 
618 BELÉNYI, i. m. 2009. 191. A normarendezésekről áttekintést nyújt Belényi Gyula és Sz. Varga Lajos 
bevezető tanulmánya is: Munkások Magyarországon, i. m. 2000. 26–31. A normarendezések történetének első 
elemzési kísérlete Rákosi Sándortól származik, azonban csak 1950-ig vizsgálta a kérdést. Lásd: RÁKOSI 
SÁNDOR: Normarendezések 1948–1950. In: Tanulmányok a magyar népi demokrácia negyven évéről. Szerk.: MOLNÁR 
JÁNOS–ORBÁN SÁNDOR–URBÁN KÁROLY. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1985. 201–219. Továbbmegy a 
vizsgálatokban: VARGA, i. m. 1994. 34–58. 
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Pest megye legnagyobb ipari komplexumában a normarendezések a dolgozók 

mindennapi munkáját és keresetét befolyásolták. Továbbá a termelési terv teljesítése ez 

által is minden munkanap központi kérdésévé vált. 

A gazdaságpolitika másik igazán „kényes” intézkedése volt a darabbér (akkordbér) 

bevezetése, amely a munkabér egyik formája volt. A végzett munkát az elkészített 

termékek, vagy alkatrészek mennyiségével mérték. Tudni kell, hogy a fontosabb 

tervmutatók teljesítése a könnyebben előállítható, termékek gyártására ösztönöztek. 

Általánosan elmondható, hogy ha a munkás a verseny keretében adott termékből többet 

állított elő, mint ami korábban a normája volt, akkor automatikusan megváltozott a 

normája, ha pedig már nem volt munkaverseny, akkor illett azt a termelési szintet 

tartani, amelyet korábban elért. Tehát az átlagos teljesítményt ehhez a mesterségesen 

kiugratott eredményhez igazították, kötelező módon. 

 

NORMARENDEZÉSEK 

 

A Csepel Autógyárban már az alapítást követően megjelentek a normákat kialakító és a 

teljesítményt ellenőrző rendelkezések, melyeket az első pártbizottsági üléseken vitattak 

meg. A normák megváltoztatásánál az autógyárban arra törekedtek, hogy az ne vezessen 

a dolgozók keresetének tartós csökkentéséhez. Mindezt azonban ritkán tudták elérni. 

1949-ben a Csepel Autógyárban az első motor elkészítésére az üzem vezetősége 

„sztálini műszakot” hirdetett. Ennek alapján a munkások különféle felajánlásokat tettek. 

A normarendezés idején a Csepel Autógyárban a munkásokat úgy informálták, hogy 

normánként közölték velük a régi időt, a régi darabbért, az új időt, az új darabbért és azt, 

hogy az új normában 100% teljesítmény eléréséhez hány darabot kell nekik 

legyártaniuk adott termékből. Csibrák Teréz autógyári munkás arról panaszkodott az 

üzemi párttitkárnak 1949. decemberben, hogy „akkordját három naponként 

átkalkulálják, így már a 100%-ot sem lehet elérni, nemhogy munkaversenyben részt 

venni.”619 Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a darabbérrendszert „kísérleti” jelleggel 

öt textilipari üzemben vezették be az MDP Titkárság 1950. március 8-i határozata 

értelmében. Tehát értelemszerűen ekkor még a Csepel Autógyárban nem dolgoztak 

darabbéresek.620 

                                                 
619 MNL PML, XXXV-18, 1. d. 1. ő. e. Jegyzőkönyv 1949. december 6. 
620 MNL OL, M-KS 276. f. 54. cs. 89. ő. e. Az Államgazdasági Osztály előterjesztése a darabbérrendszer 
bevezetésére, 1950. március 8. Az új rendszer természetesen alapbérváltozást eredményezett az üzemekben. 
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A módszer az volt, hogy a versenyhíradó621 cikkében példát adtak egy adott 

személy bemutatásán keresztül, aki kiszámolta és meghatározta, hogy milyen keresethez 

mekkora nagyságú (darabszámú) termelést kell megvalósítani. A pártbizottság 1950. 

augusztusi ülésén döntés született, hogy „másnap reggel 9–10 óra között már ki kell 

vinni egy pár olyan normát, ami a munkások számára világos és tiszta.”622 

Nyilvánvalóan a pártbizottság azon „legöntudatosabb” dolgozók felé közvetítette első 

ízben az új normákat – megfelelve ez által a felsőbb párthatározatoknak – akik az 

autógyárban sztahanovisták voltak. Azokat a tapasztalatokat pedig, amit néhány óra 

alatt szereztek, a szakszervezet részére át kellett adni, hogy azonnal kiszámítsák, és 

átadják a versenyhíradónak.623 Az üzemi sajtónak a pártbizottsági határozat értelmében 

rá kellett mutatni, hogy milyen jól jártak ott, ahol például a koreai héten – a korszakban 

divatosan használt szakkifejezéssel élve – „rávertek” a normára. Ennek fényében azt is 

ki kellett emelni, hogy a normarendezés és a verseny alkalmával a kommunisták jártak 

az élen. Az újonnan bevezetett normák betartásáért és a bérelszámolásért döntően a 

szakminisztériumokat, illetve az üzemek igazgatóit tették felelőssé. A 

pártszervezeteknek és a szakszervezeteknek is előírták, ellenőrizzék azt, hogy a vállalat 

gazdasági vezetése teljesíti-e kötelezettségeit.624 

A vállalatnál 1950 májusában tértek át a napi ütemezett termelésre, amellyel 

kapcsolatban komoly ellenállást tapasztaltak a munkások részéről. 1950-ben átfogó 

normarendezést hajtottak végre az iparban, mely természetesen a Pest megyei 

vállalatokat, így a Csepel Autógyárat is érintette.625 Hozzá kell tennünk, hogy az 

Országos Munkabérmegállapító Bizottság az Államgazdasági Bizottság részére készített 

előterjesztésében az 1950. évi általános normarendezést nem tartotta kívánatosnak. 

Ennek indokát abban állapították meg, hogy az 1949. évi normarendezés a 

termelékenység emelkedésében nem hozta meg a kívánt hatást, továbbmenve, egyes 

esetekben a termelés visszaesésének okát is látták benne.626 A javaslatuk lényege az 

volt, hogy az egyes „kirívóan laza” normákat változtassák meg, és amennyiben 

szükséges azokat évközben, „műszakilag megalapozott” normákkal cseréljék le. Az 
                                                 
621 Így hívták a Fényszóró azon számát, amely kiemelten foglalkozott a munkaversennyel, valamint az 
autógyáron belül terjesztett újságjellegű lapokat. 
622 MNL PML, XXXV-18, 1. d. 3. ő. e. Jegyzőkönyv, 1950. augusztus 11. 
623 Általános gyakorlat volt az ún. „próbaelszámolás”, melynek során az üzemekben a keresetváltozást mérték 
aszerint, hogy növekedett, csökkent vagy változatlan maradt a bér. 
624 MNL OL, M-KS 276. f. 54. cs. 115. ő. e. 1950. augusztus 30. 
625 A rendezést megelőzően a Minisztertanács 1950. március 24-i ülésén megtárgyalta az iparvállalatok 
anyagkészlet- és felhasználási normáinak kérdését is. 
626 MNL OL, M-KS 276. f. 116. cs. 47. d. 2. ő. e. Az 1950. évi kollektív szerződések előkészítésével 
kapcsolatos elvi kérdések, 1950. március. 
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előterjesztést azonban az MDP legfelső szintjén elvetették. Az MDP Titkársága 1950. 

május 24-i ülésén határoztak az 1950. évi normarendezés 1950 szeptemberéig történő 

végrehajtásáról. A rendezést akkora időzítették, amikor a munkások béréből tervkölcsön 

címén nem vontak éppen le összegeket. Ennek oka az volt, hogy tisztában voltak az 

intézkedések alapbércsökkenéssel járó hatásával.627 

Kurucz Béla pártitkár az 1950. július 10-i aktívaértekezleten a normarendezés 

indokoltságáról akarta meggyőzni a vállalati dolgozókat. Szerinte a normák 

elvaulásának és lazulásának az volt az oka a vállalatnál, hogy számos üzem épült az 

utóbbi hónapokban, új gépek és szerszámok lettek beállítva. „A mi gyárunkban is a 

legvilágosabb példa rá a Járműgyár, ahol a normát a hármas üzemben állapították 

meg, amikor rozsdás, rossz szerszámokkal dolgoztak. Most az új helyükön jobb 

munkaszervezéssel, jó gépekkel dolgoznak, így természetes, hogy a normák nem állják 

meg a helyüket.”628 Kurucz a dolgozók előtt vázolta a forgatókönyvet is, miszerint a 

rendezésnél az áprilisi átlagteljesítményt veszik alapul 100%-nak, ott pedig, ahol a 

magas százalékot sztahanovista érte el, hozzátette: „természetesen ott ez figyelembe lesz 

véve.” Elvben tehát azt ígérte, hogy az új normák a körülményeknek megfelelően 

lesznek megállapítva, és nem lesz keresetcsökkenés, sőt továbbmenve 8–35%-os 

alapbér-növekedéssel is számolni lehet, ott, ahol csökkenés mutatkozik, „rövidesen 

kezdeményezéssel, [a] munka jobb megszervezésével, megszűnik.”  

Kurucz felszólalásakor nyilvánvalóan akadtak olyanok, akik igyekeztek 

megerősíteni az elmondottakat. Az ülésen Bíró Ferencné is részt vett. Az egyik 

hozzászóló például C. István, a Járműgyár elektromos szerelőjének példáját hozta fel. 

Neki már „kellemetlennek” tűnt normájával dolgozni, mivel munkája szervezettebben 

volt ütemezve új szerszámokkal. „Szerszámuk a legmodernebb és így ő maga látja, 

hogy normája annyira laza, hogy már szégyellte az általa elért teljesítmény után járó 

fizetését felvenni. Ezért kérte, hogy normájából 13 percet vegyenek le.” Számára egy 

munkadarabra 73 perc jutott. A 27. héten egy nap 15 darabot tudott legyártani 

                                                 
627 MNL OL, M-KS 276. f. 54. cs. 115. ő. e. 1950. május 24. A határozat ugyan rendelkezett az 
alapbéremelésről is, azonban ezt a vállalatok nem minden esetben tudták végrehajtani. Ennek nyomán a 
dolgozók 6–8%-os keresetcsökkenést voltak kénytelenek elszenvedni. BARÁTH, i. m. 2001. Belényi és Varga 
tanulmányukban magasabbra teszik az előirányzott keresetcsökkenést. A nehéziparban 9.1%, a könnyűiparban 
9.7%, a magasépítő-iparban 16.1%, a tényleges pedig ugyanezen iparágakban 14.3%, 12.5% és 19.4% volt. 
Adatai alapján az 1950. júliusi normarendezésben érintett dolgozók létszámát 555 ezer főre teszi. V. ö: 
Munkások Magyarországon, i. m. 2000. 27. 252. 2015/1950. és 2016/1950. Mt. sz. hat. Magyar Közlöny, (I. főrész) 
123. sz. 1950. július 20. 931–932. „Az iparban és bányászatban foglalkoztatott munkások alapbérének felemelése és a 
normák rendezése.” 
628 MNL PML, XXXV-18. 4. d. 13. ő. e. Aktívaértekezlet jegyzőkönyve, 1950. július 19. Kurucz Béla 
felszólalása. Következő idézet ugyaninnen. 
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termékéből, a 29. héten, amikor az idejéből leadott, 60 perces időben már 29 darabot 

gyártott. Az értekezleten, személyén keresztül bizonygatták a dolgozóknak, hogy a 

Csepel Autógyárban a normák elavultak. Ezt követően összegzésként, Rákosi és Sztálin 

tanításaira hivatkozva nyomatékosították azokban a munkásokban, akikben még 

kétségek lettek volna, hogy: „A laza, elavult norma, az kolonc. Fékezi a Szocializmus 

építésének tempóját. Márpedig tempót fékezni annyit jelent, mint elmaradni, tanít 

bennünket Sztálin elvtárs. Aki elmarad, azt verik, mi pedig nem akarjuk, hogy bennünket 

verjenek.” Az értekezleten elhangzottak értelmezhetők a munkások óvatos, de mégis 

nyílt megfenyegetésének is. A normarendezés kapcsán az egyik üzemi alapszervezeti 

titkár azért hozzátette, hogy az igazgatósági épületben a hangulat nem okozott „zavart”, 

majd így folytatta: […] „de ezt kizárólag annak tulajdonítom, hogy itt a norma nem is 

hoz semmiféle pénzbeli változást.”629 A dolgozók részéről nyilvánvalóan voltak a 

pártbizottságnak nem tetsző megállapítások is, amelyek néhányuknál falfirkálásban 

öltöttek testet. Mindehhez az alapszervezeti titkár a következő fűzte hozzá: „Már 

nyomon vagyunk, hogy ki csinálta, csak az illető annyira nem beszámítható, hogy 

feltételezzük, hogy bíztatásra, bujtogatásra merészkedett arra, hogy ezt elkövesse.” 

A normarendezés végrehajtását természetesen a megyei pártválasztmányi ülésen is 

kiértékelték. Ezen úgy fogalmaztak, hogy […] „mint, ahogy az említett megyénkben a 

normarendezés döntő zömében befejeződött, kisebb hibáktól, mellékzöngéktől eltekintve 

teljes sikert és eredményt értünk el. Ezen idő alatt, a harc megnyerése idején megnőtt a 

dolgozók bizalma és ma már nagyon sok üzemből kapunk jelentést, hogy az új 

normájukat is túlteljesítik.”630 Az 1950. évi normarendezés a vállalatnál még nem 

váltott ki látványos ellenállást a munkásokból. Voltak azonban olyan vállalatok, ahol a 

tiltakozás eszközeként gyújtogattak, hivatalos kifejezéssel „szabotázs-akciókat” 

hajtottak végre. 1950. július 13–26. között például négy textilipari üzemben összesen 

hét tűzeset történt, mellyel a munkások a teljesítményüket akarták korlátozni. A 

normázásokkal szemben, ahogy erre Belényi Gyula is utalt, az egyik leghatékonyabb 

eszköznek a teljesítmény visszatartása bizonyult, ugyanis ezzel szemben a vállalatok 

vezetése nem talált megfelelő ellenszert.631 A Politikai Bizottság határozatában a SZOT 

                                                 
629 MNL PML, XXXV-18, 3. d. 14. ő. e. Titkári értekezlet jegyzőkönyve, 1950. július 31. Következő idézet 
ugyaninnen. 
630 MNL PML, XXXV-18, 1. d. 2. ő. e. Jegyzőkönyv, 1950. augusztus 30. 
631 BELÉNYI, i. m. 2000. 27. Munkájában a tiltakozások sajátos, politikai tartalmú megnyilvánulásaira is hoz 
példát. 
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és a szakszervezetek vezetőit tette felelőssé a „laza” normákért, a „bér- és 

normacsalásokért”.632 

Mindez természetesen nem jelentette azt, hogy a Csepel Autógyárban a felszín alatt 

nem jelentkezett volna a munkások ellenállása. A norma és a bér kérdése szinte 

állandóan napirenden lévő témák voltak a gyáregységeknél. Interjúalanyom, Sz. Antal, 

arra a kérdésemre, hogy milyen tapasztalatai voltak az 1950. évi és azt követő 

normarendezésekről, a következőt válaszolta: „Nagyon is befolyásolt minket. 

Lényegében arról szólt, hogy vagy megegyezünk, vagy folytatódott a huzavona. 

Lemérték a gyárban, hogy mennyi idő kell egy termék elkészítéséhez. De ha például 

valaki begyakorolta, jobban ment neki, a normással is meg lehetett beszélni a dolgot. A 

bérkérdés pedig szintén állandó kérdés volt.”633 A pártvezetésben, a minisztériumokban 

is tudatában voltak annak – ahogy interjúalanyom is elmondta –, hogy az elvárásokat az 

esetek egy jelentős részében megbeszélik a normásokkal. Az Államgazdasági Osztály 

egyenesen „ellenséges beállítottságúaknak” titulálta őket, akik hozzájárultak a 

normacsalásokhoz és lazításokhoz. Hozzátették azt is, hogy általában nekik nem 

történik „bajuk”, ellenben a kommunista vagy pártonkívüli normás helyzetét az 

üzemekben lehetetlenné teszik.634 

A Belényi által is említett normások vagy más néven időmérők helyzete az 

üzemekben rendkívül képlékeny volt. Belényi úgy írja le sajátos helyzetüket, mint, 

akiket nem tűrtek meg, elzavartak vagy sértegettek.635 Tény, hogy az időmérők nagy 

része az üzemből került ki, és kiemelt munkáskádernek minősültek. Arra azonban nem 

találtam példát, hogy a Csepel Autógyárban bármelyikük is vissza kívánt volna menni a 

munkapadhoz. A Csepel Autógyárban a szamunkás-normás viszonyt a megegyezésre 

való törekvés jellemezte, ahogy erre interjúalanyom is utalt, azonban mégsem 

általánosíthatunk. Sajátos kapcsolatuk ugyanis az üzemegységen belül számtalan 

tényező függvénye volt. Sz. Antal beszámolójában tehát egy megegyezésen alapuló 

kapcsolatot ábrázol, amely véleményem szerint elsődlegesen három tényezőn alapult. 

Egyrészt nagymértékben függött a munkás „tűrőképességétől”, másrészt a 

                                                 
632 A Magyar Dolgozók Pártja határozatai, i. m. 1998. 111. A Politikai Bizottság határozata a szakszervezeti 
munka egyes kérdéseiről, 1950. július 24. 
633 Interjú Sz. Antallal, Budapest, 2015. Készítette: Kiss András. Az alkudozás ilyen formájára kevés utalás 
található a szakirodalomban. Varga László egy csepeli munkás visszaemlékezését felhasználva 
szerszámgyártással kapcsolatban hoz példát. A munkás a hivatalos út megkerülésével juthatott szerszámhoz. 
VARGA, i. m. 1994. 24. 
634 MNL OL, M-KS 276. f. 116. cs. 64. d. 5. ő. e. Az Államgazdasági Osztály feljegyzése a Politikai Bizottság 
határozatáról, 1951. május 29. 
635 BELÉNYI, i. m. 2000. 29. 
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teljesítményétől, harmadrészt pedig az emberi, kollegiális kapcsolataitól, mely utóbbi az 

esetek nagy részében döntő súllyal bírt. 

Belényi könyvében arra utalt, hogy több esetben tettlegességre is sor került a 

munkás és a normás között, azonban példát nem hozott. Mindazonáltal előfordultak 

verekedések a munkások és a normások között. Erre példát az MDP Államgazdasági 

Osztálya által készített jelentésben találhatunk. A forrás a vállalatvezetők felelősségével 

foglalkozik, és egy olyan esetet is felhoz, amikor a Rákosi Mátyás Vas- és 

Fémművekben két munkás megvert egy normást, a jelentés szerint teljesen jogtalanul. A 

munkásokat a vállalatvezető nem jelentette fel a rendőrségen, pedig ez lett volna a 

hivatali kötelessége. Azonban mivel kiváló szakmunkások voltak, és a gyár nem kívánta 

elveszíteni őket, büntetésük mindössze az volt, hogy a gyáron belül egy másik 

üzemegységbe helyezték át őket.636 Többször előfordult az is, hogy a vállalatvezető, az 

üzemi bizottság néhány esetben nyomást gyakorolt a normásokra, hogy engedjenek a 

dolgozók lazítási követeléseinek, ezzel is csökkentve a bennük lévő feszültséget.637 

Elmondható, hogy a vállalatvezetők nagyon is jól ismerték az üzemekben uralkodó 

helyzetet, a dolgozók, a normások sajátos kapcsolatrendszerét és az esetek egy részében 

eltekintettek a fegyelmi büntetésektől. 

Sz. Antal arra a kérdésre, hogyan zajlott valójában a „normázás”, a következő esetet 

mondta el, mely szintén a megegyezést sugallja: „Bementünk a Számviteli Osztály 

főnökéhez, megkérdezte meddig lehet elmenni? Azt mondtuk 200%-ig, na jó, legyen 

170%. Volt, hogy 110 órát dolgozott egy héten, de volt, hogy meg is keresett 1000 Ft-

ot.” 638 Hozzáállását alapvetően az jellemezte a Csepel Autógyárban is, hogy az 

egyezségre törekedjen közvetlen feletteseivel és a normásokkal is, ahogy ő fogalmazott: 

„Az ember tudja, hogy meddig mehet el, ő is tudta, hogy mi a határ. Tudta, hogy így jól 

van, ezért hozzá a kutya sem szólt, pedig nem volt sem KISZ-tag, sem párttag. Aki akart, 

boldogulhatott, érvényesülhetett.”639 Annak ellenre, hogy a normarendezések az esetek 

többségében a dolgozókat hátrányosan érintették, interjúalanyom álláspontját és 

autógyári helyzetét nem tekinthetjük egyedinek. A munkához és kollégáihoz való 

hozzáállása egy sajátos dolgozói attitűdre utal. Személye esetében értékrendszere 

középpontjában a munka és az az által lehetővé váló boldogulás állt. 

                                                 
636 MNL OL, M-KS 276. f. 116. cs. 64. d. 1. ő. e. Általánosítható példák a vezetők felelősségére, illetve 
felelőtlenségére, 1951. szeptember 25. 
637 U. o. Arra vonatkozóan, hogy a Csepel Autógyár vállalatvezetése vagy a pártbizottság részéről történt 
volna ehhez hasonló utasítás, eddig nem találtam érdemi forrást. 
638 Interjú Sz. Antallal, Budapest, 2015. Készítette: Kiss András. 
639 Interjúalanyom a KISZ- és párttagság említésével az egész életútját jellemző magatartásformára utalt. 
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A normarendezés kérdéséhez a Csepel Autógyárban a pártbizottság és a 

pártválasztmányi jegyzőkönyvek szerint a szokásos koreográfiának és sablonoknak 

megfelelően szóltak hozzá. Mindez azt jelentette, hogy egyrészt annak adtak hangot, 

hogy […] „a normarendezés kapcsán a dolgozók megértették a párt és a kormány 

intézkedéseit”, másrészt ezzel egyidejűleg rögtön vázolták a „hiányosságokat” és 

személyes, több esetben kritizáló véleményüket. Zentai Béla, az 1951. március 24-i 

pártválasztmányi ülésen egyenesen úgy fogalmazott: „A norma kérdésével az elvtársak 

vagy nem értik a Minisztertanács640 határozatát, vagy nem akarják végrehajtani. 

Vannak azonban súlyos hibák is. A kiküldött elvtársak az egyik dolgozótól kérték a 

munkalapot, és az első, akitől kérték, egy normacsaló volt. Ilyen hibák is mutatkoznak, 

amit nekünk sürgősen ki kell javítani.”641 

1951. június 8-án az Állami Ellenőrző Központ vizsgálatának megtárgyalására 

összehívott ülésen T. Sándor a Járműgyárat érintő normarendezéssel kapcsolatban 

sérelmezte, hogy amikor a normaidőket felvették még kevés „jó” szakmunkás dolgozott 

ott. Az akkori normát így olyan szakmunkásokra vették fel, akik szerinte nem tudtak 

100%-on sem dolgozni, a „jobb” szakmunkásoknak pedig, amikor a Járműgyárba 

kerültek, teljesítményük felment 200%-ra is. Ennek nyomán voltak kiugróan teljesítő 

dolgozók és olyanok, akiknek a teljesítménye elmaradt a tervekhez képest. T. Sándor 

azt is hangsúlyozta, hogy előfordult olyan eset is, amikor marógépre írtak elő neki 

munkát, azonban gép hiányában a munkadarabot fűrészelni kellett, amely így 

többszörös időt igényelt.642 

1951-ben nem történt normarendezés, erre vonatkozóan a pártdokumentumokban 

nem találunk utalást. Azonban sejthető volt, hogy az első ötéves terv felemelését 

követően a dolgozóknak a közeljövőben számolniuk kell a normák és a bérek 

felülvizsgálatával. 1951 májusában az Államgazdasági Osztály is foglalkozott a 

vállalatok bér-, norma- és prémiumügyeivel. Úgy fogalmazott: „A normalazítások és 

bércsalások – más formában és kisebb mértékben ugyan, mint 1950 tavaszán – de újból 

kezdenek kibontakozni. […]  A munkák és munkások indokolatlan átsorolása általános 

                                                 
640 Zentai Béla itt feltehetően a Minisztertanács 1950. június 9-én hozott „A bér- és normacsalókkal szemben 
szükséges egyes rendszabályok” határozatát érthette: 2013/1950. Mt. sz. hat. Törvények és Rendeletek Hivatalos 
Gyűjteménye, Budapest, 1950. 465. A határozat kimondta, hogy a „bér- és normacsalások” legsúlyosabb 
eseteiben az illetékes miniszternek kell bűnvádi feljelentést tenni az államügyészségnél. Továbbá ezzel 
kapcsolatosan: „A Minisztertanács 1950. július 20-i határozatával megállapított új normák megváltoztatásának 
megtiltása.” 2017/1950. MT. sz. r. Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, Budapest, 1950. 468. 
641 MNL PML, XXXV-18, 1. d. 2. ő. e. 1950. március 24. Zentai Béla hozzászólása. 
642 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I/1–054/1951. Jegyzőkönyv a Csepel Autógyárnál tartott vizsgálatról. T. 
Sándor hozzászólása, 1951. június 8. 
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tünet és az utólagos pótidők adományozása is gyakori. Sok a prémiumcsalás és a 

jogtalanul kifizetett prémium.”643 A politikai vezetés alapvetően a vállalatok igazgatóit 

tette felelőssé az átlagbérek emelkedéséért és a munkabéralapok túllépéséért. Ennek 

okát az üzemek munkaleterhelésének egyenlőtlenségében látták, azaz a hónap elején 

jelentős volt az állóórák száma, a hónap végéhez közeledve pedig a túlórák mennyisége. 

Mindez azt is mutatja, hogy az üzemekben, akármennyire is szerették volna elérni, nem 

tudták megvalósítani az ütemes termelést. A Csepel Autógyárat 1951-ben 65,2%-os 

„eredménnyel” az alacsony tervszerűséggel dolgozó vállalatok közé sorolták.644 

Fontos kiemelnünk azt is, hogy az Országos Tervhivatalban a szovjet gazdasági 

tanácsadók segítségével folyamatosan figyelemmel kísérték az 1950. évi normarendezés 

utáni helyzetet. Az OT és az Országos Munkabérmegállapító Bizottság a normák 

ellenőrzése és „továbbfejlesztése” kérdésében folyamatos konzultációt tartott. Az OT 

így küldte meg már 1951 januárjában a Kossa István elnökletével vezetett bizottság 

Friss István645 és Krilov szovjet szakértő között lezajlott beszélgetésről készült négy 

oldalas feljegyzését. Ebben a normarendezés általános irányelveiről fejtették ki 

álláspontjukat. Ezek szerint Friss és Krilov azt hangsúlyozták, hogy a „fejlődés 

törvényszerűsége” alapján (pl. új technológiák bevezetésével) a normák felülvizsgálata 

folyamatosan indokolt. A beszélgetésen megfogalmazták, hogy egy elkövetkező 

normarendezésnek egy időpontban kell megtörténnie, főként azokban az üzemekben, 

ahol új gyártmányokat vezetnek be, továbbá központilag meg kell határozni a normák 

szigorításának mértékét.646 

Általános következtetést vontak le abból, hogy ha a dolgozók jelentősen 

túlteljesítették a normájukat, ott a túlteljesítési százalékok nem mást, mint a normák 

idejétmúltságát jelzik, és nem felelnek meg a „termelésben bekövetkezett 

változásoknak”. A normarendezés munkájának a középpontjába az üzemet kívánták 

állítani, a minisztériumoknak és azok termelési főosztályainak pedig előírásként adnák 

azt a feladatot, hogy konkrétan határozzák meg a normákat munkakörönként és 

géptípusonként. Friss és Krilov egy hét pontból álló javaslatot dolgozott ki az 

                                                 
643 MNL OL, M-KS 276. f. 116. cs. 64. d. 5. ő. e. Az Államgazdasági Osztály feljegyzése a Politikai Bizottság 
határozatáról, 1951. május 29. 
644 MNL OL, M-KS 276. f. 116. cs. 64. d. 5. ő. e. Kimutatás az alacsony tervszerűséggel dolgozó vállalatokról, 
1951. szeptember 13.  
645 Friss István (1903–1978), kommunista politikus, közgazdász. 1948-tól az MDP Központi Vezetőségének 
tagja. 1945 és 1954 között az MKP és az MDP Állampolitikai, majd az Államgazdasági és végül a Terv-, 
Pénzügyi és Kereskedelmi Osztályának vezetője. 1954-től 1974-ig az MTA Közgazdaságtudományi 
Intézetének igazgatója. 
646 MNL OL, XIX-A-6, 9. d. 0020/1951. Feljegyzés a normarendezés általános irányelveiről, 1951. január. 
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intézkedések végrehajtására, amely újabb és újabb bürokratikus, a minisztérium és az 

üzemek adminisztrációját egyaránt jelentősen megterhelő feladatokat rótt ki. 

A következőkben nem ismertetjük pontról-pontra a javaslatot. Összefoglalóan 

elmondható, hogy szinte valamennyi javaslat, határozat és terv előírását tartalmazta a 

minisztériumoknak és az üzemeknek a szoros határidők és a felelősök megnevezésével. 

A minisztériumok feladatai közé tartozott, hogy az üzemeknek széleskörű instrukciót 

adjanak a napi, állandó feladataikról és a normák kezeléséről. Természetesen a 

megvalósítás már az üzemekre maradt. A javaslatcsomag hatodik pontjának 

érdekessége, hogy a minisztériumoknak egy lista elkészítését írták elő azokról a 

munkálatokról, ahol egységes, országos (központi) normákat lehet kidolgozni az összes 

vállalat számára. Mindezzel azonban alapvetően figyelmen kívül hagyták a vállalatok 

egyedi, sajátos termelési helyzetét, munkaerőviszonyait és még sok más tényezőt. Úgy 

gondolták ugyanis, hogy egy-egy munkakör feladatainak vagy egy termék gyártásának 

normái minden vállalatra alkalmazhatók. 

A felsőbb pártszervek természetesen begyűjtötték a minisztériumoktól a vállalatok 

normahelyzetére vonatkozó jelentéseket. A KGM területén a jelentések megállapították, 

hogy a keresetek még így is jobban emelkedtek, mint a termelékenység. A KGM 

Kollégiuma 1952. februárban tárgyalta az Országos Munkabérmegállapító Bizottság 

előterjesztését. A teljesítmények elmaradásának okát arra vezették vissza, hogy az új 

munkamódszerek bevezetése során nem hajtották végre a vonatkozó minisztertanácsi 

rendeletet. Az előterjesztés szerint a műszaki feltételek megváltozásával a normákat 

sem módosítják, így azok „meglazultak”. 

A teljesítménycsökkenés másik okának tartották, hogy a béralaptúllépések 

megakadályozása érdekében a normákat állandóan módosították, a munkára előírt időt 

pedig csökkentették. A KGM kollégiumi ülésén nyíltan megmondták, hogy a fennálló 

állapotok miatt a munkások nem igyekeztek magasabb teljesítményszázalékokat elérni, 

azaz visszafogták teljesítményüket. A Kollégium megállapította, hogy „Azokat az 

iparágakat, amelyekben ezek a jelenségek állandósultak, ebből az állapotból ki kell 

mozdítani. Ennek érdekében az elavult normák helyett és a nagyszámú statisztikai 

normák helyett ösztönzőbb, haladottabb technikára épülő normákat kell bevezetni.”647 

Úgy vélték, hogy a rendezés segíteni fog abban, hogy a termelékenység jobban 

                                                 
647 MNL OL, M-KS 276. f. 95. cs. 24. ő. e. KGM kollégiumi napirend, 1952. február 15. Az előterjesztés a 
KGM, az Építésügyi Minisztérium, a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium (KPM), valamint az 
Élelmezésügyi Minisztérium területén tapasztalható jelenségekről tett említést.  
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emelkedjen, mint maga a kereset. Úgy határoztak, hogy a KGM és az Élelmezési 

Minisztérium területén a normarendezést a legnagyobb mértékben decentralizálva, tehát 

műhelyekig lebontva kell végrehajtani. A különböző iparágazatokban végrehajtandó 

normarendezés elvi irányítására egy főbizottságot hoztak létre, melynek tagjai a párt, a 

Népgazdasági Tanács, az Országos Tervhivatal, a SZOT és az OMB képviselői voltak.  

Az Országos Munkabér Bizottság a normák „lazítása” kérdésében –

előterjesztésének alátámasztására – példákat is felhozott. Így például a Csepel 

Autógyárral szoros kooperációban álló IKARUS Karosszéria- és Járműgyár IK–30-as 

típusánál az indok az volt, hogy a normákat az első szériára állapították meg, és azt a 

„körülmények”, a szerszámok és a munkamódszerek változásával nem módosították. 

Az intézkedés 1952. márciusig váratott magára, amikor is az MDP Titkárság 1952. 

március 5-i határozata átlagosan 6–12%-os fizetéscsökkenéssel járó normarendezést írt 

elő. A hivatalos értékelések általában arról beszéltek, hogy a dolgozók megértéssel 

fogadták az intézkedést, és csak „kis mértékben fordultak elő ellenséges 

megnyilvánulások”.648 A Csepel Autógyárban az 1952. július 12-i pártválasztmányi ülés 

egyik résztvevője név nélkül beszélt az egyik autógyári munkás álláspontjáról, mely 

szerint az illető „Nagyon szeret a vallásról beszélni. A normarendezésnél azt mondta, 

hogy az államnak nagyobb haszonra volt szüksége és ezért volt szükséges a 

normarendezés.”649 Az ilyen és ehhez hasonló tartalmú kijelentések az ülések 

megszokott hangvételéhez tartoztak. Az illetékes pártszerv a dolgozók őszinte 

véleménye mögött szinte minden esetben a „klerikális reakció”, a régi rendszer 

megbúvó tagjait, a jobboldalinak kikiáltott szociáldemokratákat vélte felfedezni: „Ha 

valahol fennáll a szociáldemokratizmus veszélye, akkor ez nálunk [t. i. a Csepel 

Autógyárban – K. A. megj.] különösen fennáll. […]  Ezt a kérdést egyszerűen 

leszűkítettük egyénekre, a jobboldali szociáldemokratákra. Mélyebben foglalkoztunk 

velük. Mi pedig észrevettük, tapasztaltuk, hogy az üzemben, egyes feladatoknál akár 

normarendezés, vagy más feladat végrehajtásáról volt szó, nehézségbe ütközik, hogy 

nehezen tudunk mozgósítani pártnapokra, vagy tömegszervezetink gyéren 

látogatottak.”650 

                                                 
648 MNL OL, M-KS 276. f. 54. cs. 183. ő. e. Előterjesztés a vasiparban végrehajtandó normarendezésről, 
1952. március 5. 
649 MNL PML, XXXV-18, 1. d. 2. ő. e. Jegyzőkönyv a Csepel Autógyár pártválasztmányi üléséről, 1952. július 
12. 
650 MNL PML, XXXV-18, 1. d. 2. ő. e. Jegyzőkönyv a Csepel Autógyár pártválasztmányi üléséről, 1952. 
augusztus 9. Still Ferenc párttitkár felszólalása. 
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Az 1952. évi normarendezés állását a KGM kollégiumi ülésén is megtárgyalták. A 

Kollégium valamennyi iparigazgatóság részére előírta, hogy folyamatosan kísérje 

figyelemmel a rendezés állását, továbbá, hogy a minisztérium iparági főosztályai 

utasítsák a vállalatokat az új művelettervek elkészítésére. Az iparági főosztályoknak a 

kollégiumi határozat alapján azt is meg kellett vizsgálniuk, hogy mely vállalatoknál 

történt 1952. április és májusban jelentős teljesítményemelkedés.651 A vizsgált 

időszakban a minisztérium illetékes szervei is folyamatosan foglalkoztak a normák 

kérdéseivel, amely optimális esetben elsődlegesen az üzemek ellenőrzésének 

előírásában, kirívó esetekben pedig szankcionálásában öltött testet. 

 

„BÉRCSALÁSOK” 

 

A Csepel Autógyár bérpolitikájának kérdéseit érdemes a fejezeten belül külön is 

elemezni. Jóllehet a normarendezések – mint a fentiekben láttuk – az esetek nagy 

részében a dolgozók kereseteinek a csökkenéséhez vezettek, a hatalom a kérdést a 

„bércsalások” megjelöléssel definiálta. Eltekintve a központi normarendezésektől 

tudnunk kell, hogy az autógyárban egy-egy műveleti vagy technológia változtatás során 

lényegében folyamatosan változtattak a normákon. Mindezek arra ösztönöztek, hogy a 

dolgozók magasabb bért tudjanak elszámolni munkalapjukon. Ebben a kontextusban a 

normák módosítása természetesen összefüggött a bérek kérdésével, azzal az 

(vég)összeggel, amit a munkás a hónap végén a munkájáért kézhez kapott. Fontos 

tudnunk, hogy az autógyár konkrét munka- és bérügyi tervekkel rendelkezett, melyek a 

havonta készített iparstatisztikai kimutatásokban is megtalálhatók. A munkabéralap 

folyamatos túllépése szolgáltatott alapot arra, hogy a dolgozókat és magának a 

vállalatnak a bérekkel összefüggő tevékenységét a „bércsalások” kategóriájába sorolják. 

A bérek kérdései az ÁEK vizsgálatai során is rendre megjelentek. A Csepel 

Autógyár mindemellett bérügyekben az Országos Munkabérmegállapító Bizottság, de 

még az állambiztonság beépített embereinek a megfigyelésére is számíthatott. Az 

államigazgatásban, a párt- és szakszervezeti apparátusban számtalan szerv foglalkozott 

bérügyi kérdésekkel. A bérrendszer szövevényességével Belényi Gyula és Varga László 

is foglalkozott munkájukban. Belényi felsorolta a főbb állami és pártszerveket, melyek 

„hivatalból” érintettek voltak a bérezésben. A rendszer sajátosságai közé tartozott az is, 

                                                 
651 MNL OL, XIX-F-2-a, 24. d. Jelentés a normarendezés állásáról, 1952. június 24. 
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hogy a dolgozók jövedelmével kapcsolatos kérdések az üzemektől távol, az irányító 

központokban születtek.652 Varga László munkájában a szakszervezetek 

tevékenységének szemszögéből vizsgálta a bérrendszer problémáit és azt, hogy a 

vállalatvezetők és a munkások hogyan próbálták manipulálni a béreket.653  

Magyarországon az 1940-es évek végétől a bérezési rendszerben is a szovjet 

gyakorlatot kívánták alkalmazni. Ennek értelmében országosan egységes 

bérkategorizálási rendszert vezettek be, amelybe a dolgozókat munkakörük alapján 

beilleszthették. Belényi Gyula kiemeli munkájában, hogy az iparágak bértarifa szerinti 

sorrendjének az átalakításával a nehézipari ágazatot kívánták előnyhöz juttatni. A 

teljesítmények mérésének és a bérek kifizetési módjainak megváltoztatásával pedig a 

darabbért igyekeztek a legszélesebb körben elterjeszteni, mint amely a teljesítménybér 

legegyszerűbb formája volt.654 

Mint ahogy már utaltam rá, a darabbérrendszert „kísérleti” jelleggel öt textilipari 

üzemben vezették be az MDP Titkárság 1950. március 8-i határozata értelmében. Az 

intézkedések kiterjesztését az ipari munkások bérezésében történt egyik legnagyobb 

változásnak tekinthetjük. A darabbérezést az ipari vállalatok többsége számára az MDP 

Titkárság 1950. április 26-i ülése után tették kötelezővé, tehát a kísérleti bevezetést 

követően viszonylag rövid időn belül.655 A darabbérezés általánossá tétele ugyancsak a 

szovjet tanácsadók sürgetésére történt. 1951-ben a Kohó- és Gépipari Minisztériumban 

Borcov és Velikánov tanácsadók azt hangsúlyozták, hogy a darabbérben dolgozók 58%-

os aránya alacsony és jóval elmarad a Szovjetunió gépiparának 70–75%-os arányától. 

Belényi kutatásaiban megállapítja, hogy míg 1949-ben a dolgozók 41.7%-a, addig 

1952-ben már 61.6%-a dolgozott darabbérben, tehát az ötéves terv időszakában számuk 

folyamatos emelkedést mutatott.656 

Ugyan a darabbér a lehető legegyszerűbb teljesítménybérezési forma volt, mely a 

legyártott termékek számától tette függővé a munkások jövedelmét, azonban a 

                                                 
652 BELÉNYI, i. m. 2009. 174–175. Belényi a következő állami- és pártszerveket említi: Országos Tervhivatal, 
Minisztertanács Bértitkársága, SZOT, OMB, MDP Politikai Bizottsága, Titkársága, valamint Államgazdasági 
Osztálya. 
653 VARGA, i. m. 1994. 51–58. 
654 BELÉNYI, i. m. 2009. 174–175. 
655 MNL OL, M-KS 276. f. 54. cs. 97. ő. e. Jelentés a darabbér bevezetéséről, 1950. április 26. 
656 BELÉNYI, i. m. 2009. 177. Az MDP 1951. június 20-i ülésén foglalkozott a szovjet tanácsadók 
magyarországi meghívásával. A KGM-be ekkor a Gépipari Főosztályhoz 1 fő és az ún. D/1-es főosztályhoz 
szintén egy fő meghívását javasolták. Feltételezhető azonban, hogy már ekkor jelentős számú tanácsadó 
dolgozott a KGM-hez tartozó, elsődlegesen hadiipari termelést végző vállalatoknál. Forrás: M-KS 276. f. 54. 
cs. 149. ő. e. Javaslat a Szovjetunióból meghívandó tanácsadókra, 1951. június 20. továbbá: GERMUSKA, i. m. 
2008. 1465–1481. 
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mennyiség előnyben részesítése a minőség rovására arra kényszerítette még a 

képzettebb munkásokat is, hogy nagy mennyiségű, de minőségileg kifogásolható 

termékeket állítsanak elő. A darabbér mindemellett nem volt alkalmas arra, hogy 

azoknak a munkásoknak a teljesítményét mérje, akik olyan természetű munkát 

végeztek, amelyet nem lehetett darabszámmal megfelelően mérni. 

A SZOT jelentése – mely Gerő Ernőnek az MDP KV 1950. május 31.–június 1-i, a 

népgazdaság fejlesztésével foglalkozó referátumát elemezte – foglalkozott az egyes 

vállalatok terv- és munkafegyelemmel, valamint bérügyekkel kapcsolatos 

helyzetével.657 Az 1950. évi bérrendezést és normarendezést követően eszerint 

jelentősen megugrott a 100%-on alul teljesítő munkások száma, amely tendenciát 

„kivétel nélkül minden ipar és majdnem minden üzem területén megtalálhatunk.” Ide 

tartozott a Csepel Autógyár is, ahol például az 1950. szeptemberi 19.3%-ról októberre 

19.95-ra nőtt a 100% alatt teljesítő dolgozók száma. Az MNB Pénzforgalmi Osztálya 

által készített és a közlekedési eszközök gyártása szakmára vonatkozó munkabéralap-

kimutatás szerint a legfőbb problémát az jelentette, hogy a vállalatok a 

szakmunkáshiány következtében nagy számban betanított munkásokat alkalmaztak.658 

Mindebből természetesen arra következtethetünk, hogy az ipar fejlődését a 

szakmunkás-utánpótlás egyszerűen nem tudta követni. Az MNB jelentésében úgy 

jellemezte az általa „szakmának” nevezett ágazatot, mint amelyben a legnagyobb a 

felfutás: […] „a Csepel Autógyárnál a termelés ez év végéig havonta kétszereződik.” 659 

Ezek szerint az autógyár 1950. október havi munkabér-előirányzata 4 millió 13 ezer 

forint volt. Ebben a hónapban 104.4%-os tervteljesítés mellett a dolgozók részére 

összesen 4 millió 426 ezer forint munkabért fizettek ki. Ebből 2 millió 911 ezer forintot 

tett ki a munkások bére, 1 millió 418 ezer forintot „egyéb” munkavállalók jövedelme, 

továbbá 97 ezer forintot a túlórapénz. A vállalat teljes termelési értéke ebben a 

hónapban 41 millió 251 ezer forint volt. 

1951. februárban az Országos Munkabérmegállapító Bizottság Kossa István elnök 

részére részletes feljegyzést készített a Csepel Autógyár norma- és bérhelyzetéről, 

amely több érdekes összefüggésre mutat rá. A vállalattól, valamint a Kohó- és Gépipari 
                                                 
657 MNL OL, M-KS 276. f. 52. cs. 12. ő. e. Gerő Ernő referátuma a Központi Vezetőség ülésén, 1950. május 
31.–június 1.  
658 MNL OL, M-KS 276. f. 116. cs. 64. d. 6. ő. e. A SZOT Bér- és Termelési Osztályának jelentése, 1950. 
december 1. 
659 MNL OL, XIX-A-6, 78. d. A Magyar Nemzeti Bank 1950. október havi munkabéralap-kimutatásának 
kiértékelése, 1950. november. Az MNB kimutatásaiban a KSH-tól és a vállalatoktól beérkezett jelentéseket 
használta fel. A jelentések szigorúan bizalmas minősítésűek voltak, és azokat 27/2/1951. N.T. sz. határozat 
alapján állították össze. 
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Minisztériumtól beérkezett adatok alapján megállapították, hogy 1950. októberben a 

100 forint munkabérre eső termelési érték 919 forint volt, amely novemberre 767 

forintra csökkent. A teljesítményszázalék átlaga viszont 136%-ról 143%-ra emelkedett. 

Az adatok alapján arra a következtetésre jutottak, hogy miközben az adott hónapban 

csökkent a termelési érték, a teljesítmények emelkedtek, melyek után a vállalatnak a 

béreket ki kellett fizetnie. Az OMB kimutatása szerint 1950. október hónapban a 

következőképpen alakult 1016 fő darabbéres dolgozó teljesítményszázaléka: 

 

 

 

A darabbéres dolgozók teljesítményszázalékának alakulása, 1950. október 

Forrás: MNL OL, XIX-A-6, 9. d. 

 

A 150 és 200% között teljesítő dolgozók az összes darabbéres munkás létszámának 

„mindössze” 25.6%-át tették ki. 1950. novemberben úgy változott a helyzet, hogy a 

darabbéres dolgozók létszáma 1159 főre emelkedett. Közülük 320 munkás teljesített 

120 és 150% (149.9%) között, 326 fő pedig 150 (149.9%) és 200% között. Számításaik 

szerint a darabbéres dolgozók 56%-a teljesítette csak a normát 120 (119.9%) és 200% 

között. A járműgyárban csak ebben az egy hónapban több mint 100 újítási javaslatot 

fogadtak el, ami a bizottságnak is feltűnt, mert szerintük indokolatlanul könyvelték el a 

legkisebb műveletterv-változtatást is újításként.660 Az OMB szerint a műveletterveket 

szinte naponta változtatták, zárójelben hozzátették, hogy „sokszor úgy néz ki, ok nélkül. 

Naponta átlagban 70–80 művelettervet változtatnak meg. Úgy néz ki a dolog, hogy 

                                                 
660 Műveletterv alatt egy adott munkadarab megmunkálásához szükséges egymás utáni feladatokat értették.  
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műveletterveket csak azért változtatnak, hogy a normákat lazíthassák.”661 Konkrét 

példát és munkafolyamatot is említenek az autógyári elszámolásokról és a műveletek 

elkészítéséről. Az ellenőrzésük során megállapították, hogy az autógyárban általános 

jelenség volt, hogy miután bizonyos munkára elkészítették a művelettervet és a normát, 

ugyanarra a műveletre más szám alatt egy újabb művelettervet és normát gyártottak. 

Az OMB egy hossztartó fúrásán keresztül szemléltette az autógyári trükközést a 

művelettervekkel és normákkal összefüggésben. Ezek szerint az első műveletterv nem 

írt elő készüléket a fúrásra és erre készítették el a normát, melynek ideje 3 perc volt. 

Tehát ezt a feladatot fenti idő alatt kellett elvégezni ahhoz, hogy a munkás az idejét 

tartani tudja. A bizottság a példát így folytatta: „A norma elkészülte után újabb 

művelettervet készítettek el most már készülékkel, aminek eredményeképpen a normát 2 

percre lehetett megállapítani. Mikor mind a két norma elkészült, az üzem ugyanarra a 

fúrási műveletre mind a két normát elszámolta, azaz a készülék nélküli és a készülékes 

normaidőt összevonva 5 perc munkaidőt számoltak el erre a munkára. Ez egy 

közönséges bércsalás!” A „munkapadok világában” általában jellemző volt az is, hogy 

ha a munkás szóban reklamálta a normát, akkor új időfelvételt készítettek, amennyiben 

az időelemző jónak látta.662 

Ami a feljegyzést illeti, fontos kiemelnünk, hogy az üzemekben szintén jellemző 

volt a „véletlenszerűség tényezője”, mert adott esetben az időelemző véletlenül 

észrevette, hogy megváltoztatott norma alapján dolgozott a munkás, akkor a normással 

új normát készíttetett. Mindez magyarázata is annak, hogy a munkapadok szintjén a 

normákat folyamatosan módosították. A feljegyzés az autógyár hibájául rótta fel, hogy 

műszaki vezetők újításait nem vezették át a normákra. Ennek nyomán a munkások 

magas teljesítményszázalékokat tudtak elérni. A munkabérnek a munkások által történő 

„optimalizálásáról” újabb példát is említ, mely felfedi előttünk, hogy az üzemek szintjén 

a normák mennyire aprólékosan, sok esetben már nyomon követhetetlenül voltak 

megállapítva. Terenyei János villanyszerelő a kábel csatornázások bekötési feladatainál 

például a szigetelő anyagot kézzel vakarta le a huzalról. A norma természetesen erre a 

műveletre lett megállapítva. A művezető feltételezhetően a munkással is 

összejátszhatott, ugyanis egy ollót készített, amely csak a szigetelő szalagot vágta el, a 

                                                 
661 MNL OL, XIX-A-6, 9. d. 2854/951/Eln. Az OMB Norma Osztályának feljegyzése Kossa István részére, 
1951. február 5. A feljegyzésre kézírással rákerült, hogy „Gerő elvtárs részére”. 
662 Az időelemzőkkel kapcsolatos kérdéseket a Népgazdasági Tanács határozata szabályozta. 342/18/1950. 
NT. sz. hat. Népgazdasági Tanács Határozatainak Tára, 18. sz. 1950. május 25. 229–230. 
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vezetéket nem. A művezető megkapta az újításért járó jutalmat – miközben a normát 

nem változtatták meg, a dolgozó pedig 238%-os teljesítményt tudott elérni.663 

A feljegyzésnél maradva az OMB vizsgálata további szabálytalanságokat is 

megállapított. Ezek szerint az állásidőket a dolgozók manipulálták úgy, hogy szóbeli 

bejelentések alapján a teljesítményszázalék növelésére több gépállás-időt jelentettek be, 

mint ami a valóságban volt. Továbbá a munkalapokat is hiányosan és manipulatív 

módon töltötték ki. Mindez lehetőséget adhatott arra, hogy a munkások a normaidővel 

és a pótidővel – melyet akkor „utalványoztak”, ha a normaidőn belül nem tudta 

legyártani a terméket – is együttesen számoljanak. A bizottság ellenőre, Molnár László 

a következőket jelentette: „Láttam olyan munkautalványt, amely eredetileg 

lemezszabásról volt kiállítva. Később piros ceruzával rájegyezték, hogy ez pótidő, és 

pótidőnek kezelték is tovább. A normát az időfelvételek alapján készítik, de úgy, hogy a 

norma készítésénél tekintetbe veszik az átképzésüket és a begyakorlatlan dolgozókat. 

Ezért a norma úgy készül, hogy a leggyengébb képességű dolgozó is tudjon jó 

eredményt elérni.” 

Tipikus példákat hoz a feljegyzés azon része is, amely a Csepel Autógyár 

Normairoda és a vállalat vezetősége közötti feszültségeket említi. Ezek szerint a 

Normairoda a „bércsalásokról” külön dossziét vezetett „és állandóan komoly vitái 

vannak a vállalat vezetőségével, mert nem lépnek fel kellő eréllyel a bércsalások ellen.” 

A vállalat egyik időelemzője szerint 1951. februárig még nem bocsátottak el munkást 

„bércsalás” miatt. Molnár szerint az autógyárban „fantasztikus bércsalások fordultak 

elő”. Példát is felhozott ennek alátámasztására, miszerint a már említett hossztartók 

hegesztésénél a munkalapra 75 darab volt feltüntetve, a munka teljesítése után a 

dolgozó azt 1175 darabra javította, amelynek következtében ennek megfelelő összeget 

utalványoztak számára bérben. „A normások véletlenül jöttek rá erre a csalásra. A mai 

napig a bércsaló ellen eljárás nem indult, állítólag majd fog valami történni.” A fenti 

eset megerősíti azt a korábban is említett álláspontomat, miszerint a dolgozók és 

közvetlen feletteseik a már átláthatatlan normarendszer keretei között inkább a 

kölcsönös megegyezésre próbáltak törekedni, és a fegyelmi ügyeket el kívánták kerülni, 

amely vélhetően egyik félnek sem használt volna. 

A bérügyekkel kapcsolatosan fontos megemlíteni, hogy az autógyárban – 

elsődlegesen külső, kooperációs tényezők miatt – a hónap elején és közepén általános 

                                                 
663 MNL OL, XIX-A-6, 9. d. 2854/951/Eln. Az OMB Norma Osztályának feljegyzése Kossa István részére, 
1951. február 5. Következő idézetek ugyaninnen. 
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jelenség volt a termelés alacsony volumene. A Csepel Autógyári vizsgálat ezt 

elsődlegesen inkább annak tulajdonította, hogy az alkatrészgyártó egységek a 

szerelőműhelyeket nem látták el megfelelő mennyiségű alkatrésszel, ami miatt a 

mindennél fontosabbnak tartott tervteljesítés érdekében „a hónap végén éjjel-nappal 

túlóráztak”. Mindennek azért volt különösen nagy jelentősége, mert a hónap végi 

„hajrázás” és túlórázás a dolgozók bérében magasabb összegként került elszámolásra. 

Azaz, ha egy dolgozó túlórázott, túlórapénzre is számíthatott. A tervgazdaság működési 

mechanizmusából eredő zavarok, mint például a folyamatos nyersanyaghiány, 

végeredményben – ha nem vesszük figyelembe a dolgozók aránytalan leterhelését és a 

munkavédelmi szabályokat – a munkások „előnyére” is válhattak. 

A Csepel Autógyárban egyidejűleg ún. „normairoda”, „határidő-iroda” is működött. 

Ezek a szervezeti egységek a termelési terv teljesítése érdekében szoros 

munkakapcsolatban együtt kellett, hogy dolgozzanak. A feljegyzés kitér arra, hogy ezen 

autógyári szervek kapcsolatára általában az „ellenségeskedés” volt jellemző. Ennek oka 

vélhetően az lehetett, hogy a fenti egységeknek egyrészt teljesítetniük kellett az 

adminisztrációs jellegű terveiket – például vállalták, hogy adott idő alatt hány fő 

„bércsalót” „lepleznek le”, másrészt meg kellett felelniük a vállalat igazgatóságának is. 

Munkájuk és személyes felelősségük bármikor egy vizsgálat középpontjába kerülhetett, 

ahogy ez 1951 februárjában megtörtént. Mindezt megterhelte a munka közben kialakult 

autógyári kollegiális-baráti kapcsolatok szoros vagy éppen laza hálózata és a napvilágra 

került ügyek botrányokat elkerülő elintézési módja. Ellenőrzése során Molnár László 

még egy érdekes esetre is felhívta a figyelmet. Miután az autógyár statisztikai 

osztályától nem kapott kérdéseire választ, ezt követően az időelemző irodába ment, 

mialatt a statisztikai osztály vezetője telefonon közölte az időelemző irodával, hogy 

Molnár részére sem a túlórákról, sem a béralap-felhasználásról nem adhatnak ki 

adatokat. A feljegyzés összegzésében sötét képet festett az autógyárról, miszerint „Az 

egymást keresztező intézkedések gátolják az üzem jó munkáját. A Csepel Autógyárban 

egy mélyreható vizsgálatra van szükség.” 

Fontos megemlítenünk, hogy 1951-ben a kollektív szerződések alapján valamennyi 

népgazdasági ág alkalmazottai 56 bérosztályba voltak besorolva. Az Országos 

Munkabérmegállapító Bizottság ezért 1951 februárjában előterjesztést készített az 

alkalmazotti bérrendszer átláthatósága érdekében, melyben 20 bérosztályt kívánt 

kialakítani. Az OMB-nél a bérrendszer hibájának elsődlegesen azt tartották, hogy egy 

munkakörhöz akár három bérosztály is tartozhatott, ami egyszerűen átláthatatlanná tette 
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a dolgozók részére a kiigazodást munkabérükben. A határozati javaslat szerint az OMB 

ún. „próbaelszámolást” írt elő egyes vállalatok részére annak érdekében, hogy teszteljék 

az új rendszer működőképességét. A próbaelszámolásra kijelölt vállalatok közé tartozott 

a Csepel Autógyár is. A minisztériumok és a vállalatok igazgatói és bérfelelősei között 

pedig ún. „összekötő bizottságok” működtek, melyek feladata az volt, hogy az új 

elszámolási rendszerre történő áttérésben az üzemeknek segítséget adjanak.664  

Az előterjesztést végül nem fogadták el ebben a formában, hanem még ennél is 

jóval „egyszerűbb” változatában. A bérkategóriák számát mindössze 6-8-ra 

csökkentették, azonban országosan egységes, több ezer munkafajtát tartalmazó 

besorolási útmutatókat készítettek, melyeket végeredményben példatárként használtak 

arra, hogy a munkás mekkora bért kapjon. Belényi rávilágít arra, hogy ebben a 

bérrendszerben a munkás szakképzettsége csak korlátozott szerepet kapott, a vezető 

szempont „fizikai erőkifejtés nehézsége” volt. Az Országos Tervhivatal 1954-ben már 

azt állapította meg, hogy a szaktudás, a tapasztalat és a munkában eltöltött idő 

jelentőségének lebecsülése a munkások körében morálisan is rossz hatást keltett.665 

A Csepel Autógyár 1951. júniusban 6.7%-kal, 224 ezer forinttal lépte túl 

munkabéralapját, továbbá 158 dolgozóval többet foglalkoztatott – terve teljesítése 

érdekében – mint amely engedélyezett volt számára. A vállalat több kooperáló üzem 

késedelmes és „lökésszerű”, azaz váratlan és gyorsan megérkező anyagszállításával 

indokolta a béralaptúllépést, amely csak júniusban 14 ezer óra állásidőt és a túlórakeret 

túllépését okozta. Az MNB Pénzforgalmi Igazgatósága az indoklást nem találta 

„megnyugtatónak” ezért vizsgálatot rendelt el a Csepel Autógyárnál. Hasonló adatokat 

produkált a többi közlekedési eszközöket gyártó vállalat is, mint például az Ikarus 

Karosszéria- és Járműgyár, amely ugyanebben a hónapban 63.200 forint összeggel lépte 

túl béralapját, miközben szintén azonos (nyersanyag- és szakmunkáshiány) 

problémákkal küzdött. A jelentés azonban meg nem említett forrásokra hivatkozva a 

vállalat „vétlenségét” állapította meg. A vállalatok jelentéseikben szinte minden esetben 

az akadozó nyersanyagellátásra, a termelés ütemességének hiányára, továbbá 

szakmunkáshiányra hivatkoztak. 

Abban az esetben, ha a minisztériumi vizsgálat megállapította, hogy a vállalat nem 

önhibájából lépte túl béralapját, és az indoklásaikat megalapozottnak látta, a túllépés 

                                                 
664 MNL OL, XIX-A-6, 9. d. B.024/1951. Előterjesztés az alkalmazotti bérrendszer módosításáról, 1951. 
február 23. 
665 A dokumentumra hivatkozik: BELÉNYI, i. m. 2009. 178–179. 
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folyósítását szankciók nélkül javasolta.666 A Vörös Csillag Traktorgyár például 1951. 

júliusban 193.700 forinttal lépte túl béralapját, miközben termelési tervét csak 87.9%-ra 

teljesítette. A vállalat arra hivatkozott, hogy időben jelentette, miszerint erősen 

lecsökkentett béralapja nem fogja fedezni bérszükségletét. Lemaradását jelentésében 

arra vezette vissza, hogy importnehézségek miatt „csekély” bérigényű gyártmányok 

estek ki a termelésből. 1951. júliusban a Csepel Autógyár béralaptúllépése már 16.7%-

os volt, miközben termelési tervét 78.6%-ra teljesítette. A MNB-hez beérkezett jelentés 

már megemlíti, hogy az autógyárnál jelentős kapun belüli munkanélküliség jelentkezett, 

mely az időben be nem érkezett nyersanyagok miatt alakult ki.667 

Elmondható, hogy a Csepel Autógyár és a közlekedési eszközöket gyártó többi 

vállalatnál hasonló tendencia folytatódott. 1951. októberben, a Csepel Autógyárban 

229.700 (24.7%-os), az Ikarusban 730.900 forintnyi (36.4%-os) béralaptúllépés 

keletkezett. A Magyar Nemzeti Banknak a jelentések beérkezését követően feltűnt a 

KGM-vállalatainál a műszaki alkalmazottak 2.4%-os béralaptúllépése is, amely 

szerintük az indokolatlan prémiumokkal függött össze. A jelentés szerint mivel a 

termelési terveket csak „jelentéktelen”, 0.6%-os mértékben lépték túl a vállalatok, az 

MNB is csalásra gyanakodott: „Kézenfekvő az a feltételezés, hogy a béralapok lazítása 

ezen a területen is érvényesül, ami ismét előtérbe hozza a prémiumkérdés egységes és 

sürgős rendezésének fontosságát.”668  

A Csepel Autógyáron belüli bérügyi kérdések rendezetlenségével kapcsolatban 

minden kétséget kizáróan az egyik leginkább figyelemreméltó esemény 1951 karácsony 

előtti napján történt, ahogy arra a disszertáció korábbi fejezeteiben utaltam.669 1951. 

december 23-án a vállalat Szerszámgépgyárában és Motorgyárában a fennmaradt 

állambiztonsági dokumentumok tanúsága szerint rendzavarás történt. Délután 14 órakor 

a Szerszámgépgyárban kb. 250, a Motorgyárban pedig 14 óra 15 perckor kb. 350 

                                                 
666 MNL OL, XIX-A-6, 78. d. A Magyar Nemzeti Bank 1951. június havi munkabéralap-kimutatásának 
kiértékelése. A vizsgálat eredményeivel kapcsolatban nem sikerült forrásokat találnunk. 
667 U. o. A Magyar Nemzeti Bank 1951. július havi munkabéralap-kimutatásának kiértékelése.  
668 U. o. A Magyar Nemzeti Bank 1951. október havi munkabéralap-kimutatásának kiértékelése. A vállalatok 
prémiumkérdéseire és a szabályozás rendszerére a dolgozatban nem térek ki. Kornai munkájában utal arra, 
hogy a központi utasítás általában felerősíthet olyan cselekvést, amely, ha lanyhábban is, de végbemenne 
anélkül is. Szerinte a termelés mennyiségéhez kapcsolt prémium intenzívebbé teheti a vállalati törekvést a 
volumen növelésére. Példaként hozza fel a prémium kérdését, amit a nagyobb volumenért kap a vállalat, 
miközben a termék minőségét rontja. KORNAI, i. m. 1989. 79. 
669 Lásd a dolgozat bevezető részét, valamint historiográfiai fejezetét. Az esetet minden bizonnyal a 
tervgazdaság büntetőjogi védelmének a kérdésével kapcsolatban is tárgyalhatnánk. Azonban, mivel az 
esemény elsősorban a bérek kérdésein alapult, indokoltnak tartottam ebben a fejezetben ismertetni. 
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dolgozó hagyta ott munkáját. Ennek oka az volt, hogy a béreket nem a karácsonyt 

megelőző napon, tehát december 23-án fizették ki.670 

Az ügy hátterében az állt, hogy az OMB 1951. december 12-én kelt rendelete 

engedélyezte a dolgozók részére a részfizetések december 21-i, 22-i és 23-i folyósítását. 

Az OMB rendelkezése azonban valamilyen oknál fogva nem vonatkozott a gépipari 

munkásokra.671 A Csepel Autógyárban 1950. év végén a karácsony utáni folyósításokat 

az ünnep első napja előtti munkanapon folyósították, így a dolgozók joggal 

reménykedhettek abban, hogy munkabérük egy részét még az ünnepek előtt megkapják. 

Az autógyár dolgozói között elterjedt az a hír is – a rendelet hibás értelmezése alapján –, 

hogy a béreket december 23-án folyósítják. 1951. december 22-én az autógyár Bér- és 

Munkaügyi Osztályának vezetője, Hercegh Géza felhívta a KGM Bér- és Munkaügyi 

Főosztály vezetőjét, akinek az volt az álláspontja, hogy az üzem dolgozóinak 

részfizetést kell biztosítani, így Bíró Ferencné vezérigazgató intézkedett a kifizetések 

engedélyezéséről. 

1951. december 23-ára annyiban változott az ügy állása, hogy a minisztérium és az 

autógyár bérosztálya között újabb telefonbeszélgetésre került sor. A beszélgetés során 

azonban szigorúan felhívták a vállalat figyelmét, hogy mégsem lehetséges a bérek 

kifizetése. A dolgozók türelme csak ezt követően fogyott el, és december 23-án 14 

órakor kijelentették, hogy abbahagyják a munkát, „karácsony napján nincs egy fillérjük 

sem, nem ülhetnek a terített asztalhoz, stb.”672 250 dolgozó otthagyta gépét, és Bíró 

Ferencnét kezdte el szidni. Mindeközben 120 fő az igazgatósági épületbe, Bíróné 

szobája elé vonult, ahol a követelésüknek adtak hangot, ahogy a jelentés fogalmaz: 

„Pornográf, demokráciaellenes és kormányzatunk vezetőit szidalmazó kijelentéseket 

tettek.” Ez idő alatt a Motorgyár dolgozói is, közel 350 fő követelte a bérek kifizetését. 

A történtek rendkívül gyorsan Bíróné tudomására jutottak, aki azonnal a gyárba érkezett 

és az összegyűlt dolgozók előtt röpgyűlést tartott. A jelentés szerint a tömeg hangulatát 

nem tudta „kedvező irányba befolyásolni”, ezért az igazgatóság épületébe ment, ahol 

                                                 
670 Az erről készült hangulatjelentésben kék tintával az esemény „demokráciaellenes tüntetés és leállás” megjelölését 
kihúzták és rendzavarásra írták át. Forrás: ÁBTL, 3. 1. 9. V–113.446/1951. Jelentés a Csepel Autógyárban 
történt rendzavarásról, 1951. december 23. 
671 Ennek okaira sem a jelentésben, sem Belényi Gyula könyvében nem találunk utalást. Lásd: BELÉNYI, i. m. 
2009. 161–162. A szerző az OMB 5494/1950. OMB. sz. határozatában utalást talált arra, hogy a gépiparban, a 
járműiparban és a nehézfém-iparban a dolgozókat minden hónap 27-én kellett kifizetni. OMB Közlöny, 46. sz. 
1950. november 15. 199–200. Az 5525/1950. OMB. sz. határozat pedig rendelkezett a decemberi 
részfizetések kifizetésének időpontjáról. OMB Közlöny, 51. sz. 1950. december 5. 217. 
672 ÁBTL, 3. 1. 9. V–113.446/1951. Jelentés a Csepel Autógyárban történt rendzavarásról, 1951. december 23. 
Következő idézetek ugyaninnen. 
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már 550–600 főnyi tömeg várta, szintén „pornográf és minősíthetetlen” rágalmakkal és 

szobájának ajtaját is majdnem rátörték. 

Bíróné feltehetően ekkor döntött amellett, hogy az ÁVH beavatkozását kéri, mert a 

jelentés a továbbiakban úgy fogalmazott: „Az Ellenőrzési és Rendészeti Osztály 

beosztottjait, valamint a közelben lévő népnevelőket a tömegbe küldtük azok 

szétoszlatása végett.” Eközben a tömeget „lázító” R. Miklóst és M. Rozáliát a tömegből 

kiemelték és az üzemből „eltávolították”. A népnevelők és az ÁVH embereinek a 

beavatkozásával így is három órára volt szükség, hogy a rendet helyreállítsák, melyet 

„meggyőzéssel” és 11 fő hangadó „kényszerű eltávolításával” sikerült elérni. Az ÁVH 

tehát azokat a dolgozókat távolította el, akik a felszólalásaikkal a legnagyobb sikert 

érték el a munkások között, továbbá, akik a munkafegyelem és a kormány tagjai ellen 

tettek kijelentéseket. 

K. Imre szerelő például a következő kijelentést tette: „Most látjátok, hogy ennyire 

volt érdemes dolgozni az évi terv befejezéséért. Míg nem volt befejezve, mindent ígértek, 

most, hogy befejeztük, nem adják ki a pénzünket. Majd ezentúl is így melózunk nekik. 

Csak drágaságot, meg jegyrendszert kaptunk tőlük.” 673 Érdekes a már említett és az 

üzemből eltávolított R. Miklós szerepe, akit miután a zavarban és a hangoskodások 

közepette félrehívtak és felszólítottak, újra visszament a tömegbe és folytatta 

„destruktív hangoskodását”. A róla készült jelentés még hozzátette, hogy „nyugatos, 

angol fogságból jött haza” és a Nyilaskeresztes Pártnak volt a tagja. Ezt az információt 

az ÁVH természetesen felhasználta ellene. Fontos hangsúlyozni, hogy az ÁVH 

tömegben elvegyült emberei ezeket a személyeket kiemelten figyelték és feltételezhető, 

hogy nem először a december 23-i rendzavarás során gyűjtöttek róluk információkat. 

Az autógyári eseményekről készült további jelentések már arról számolnak be, hogy 

az üzemben viszonylag hamar helyreállt a rend, anyagi kár mindössze a termelés 

kiesésében jelentkezett. A dolgozók csak kis számban beszéltek a történtekről, melyben 

minden bizonnyal jelentős szerepe lehetett annak, hogy „kiemelt” és az ÁVH által 

elszállított kollégáikról semmit sem tudtak. Bodrogi József ÁVH-százados jelentése 

szerint „A dolgozók már úgy könyvelik el az eseményeket, mintha semmi sem történt 

volna, feledésbe ment.” Az ÁVH ügyben illetékes századosa az autógyári pártitkárral és 

Bírónéval egyeztetve hosszú listát állított össze azokról, akiket azonnal el akartak 

bocsátani, vagy szigorú írásbeli megrovásban kívántak részesíteni. A büntetések közé 

                                                 
673 A tömegből kiemeltek további sorsáról a jelentések nem közölnek információkat. 
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tartozott az alacsonyabb munkakörbe helyezés, mely nyilvánvalóan kisebb fizetéssel 

járt, továbbá átlagosan száz forint pénzbüntetés. 

Az eseménnyel és a rendzavarásban résztvevőkkel kapcsolatban az ÁVH 1952-ben 

tovább folytatta a nyomozást, és tíz személy internálását rendelték el. Fontos 

kiemelnünk, hogy az indoklásban elsődlegesen arra hivatkoztak, hogy a Csepel 

Autógyár népgazdasági szempontból fontos objektum, és mint ilyen, a Néphadsereg 

számára, továbbá exportra is szállít, valamint hozzátették: „A gyárban erős az 

ellenséges beszűrődés, ami a munkafegyelem rovására megy, sok azoknak a 

munkavállalóknak a száma, akik munkahelyükről igazolatlanul távol maradnak és 

elkésnek, amely a tervteljesítés rovására megy.” 

Az autógyár állambiztonsági megfigyelésénél maradva meg kell jegyeznünk, hogy a 

szervezet a vállalati bérügyekről, „bércsalásokról” és a dolgozók túlóra-elszámolásairól 

is folyamatosan jelentett. A jelentések között nagy számban találjuk a gyár vezetőiről, 

középvezetőiről készült iratokat is. Az autógyári dolgozók esetleg csak sejthették, hogy 

a munkások közül kik azok, akik az ÁVH-nak dolgoznak. M. Kálmánt, a gyár IX-es 

üzeme ellenőrzési osztályának helyettes vezetőjét például kifejezetten túlóra-

elszámolása miatt figyelték. A róla készült jelentés tanúsága szerint 1950. márciustól 

rendszeresen túlórázott, miközben produktív munkát nem végzett, ami feltűnt a IX-es 

üzem dolgozóinak is: […] „de mindez felett szemet hunytak [t. i. munkatársai – a K. A. 

megj.] azért, mert úgy tudták, hogy M. is, mint Balogh az ÁVH emberei. Ezért nem is 

mertek szólni M. Kálmánnak akkor, amikor M. nem engedélyezett túlórát arra való 

hivatkozással, hogy „keret nincs erre”. Ugyanakkor M. 8–10 órai túlórát számolt el 

magának.”674 A vizsgálat eredményeképpen bizonyítást nyert, hogy M. Kálmán 

összesen 7393 forintot vett fel túlóra-elszámolás címén. Azt is felrótták neki, hogy 

újítási javaslatán munkaidőben dolgozott. 

Kevésé ismert, hogy „bércsalási” ügyeket a Csepel Autógyárban összehívott ún. 

„elvtársi vagy társadalmi bíróságok” is tárgyaltak, melyen az államvédelem beépített 

emberei aktív munkát végeztek. Ezek a bíróságok általában a munkafegyelem ellen vétő 

és politikailag veszélyesnek tartott dolgozók ellen léptek fel, ahogy erre Belényi is 

utalt.675 A tárgyalásokon szinte minden a bírósági perekre emlékeztetett, annyi 

különbséggel, hogy a „vádlott” közvetlen környezetében egykori munkatársai ültek. 

                                                 
674 ÁBTL, 3. 1. 9. V–113.448/1951. Jelentés M. Kálmán jogtalanul felvett túlóra-elszámolásáról, 1950. június 
7. 
675 BELÉNYI, i. m. 2009. 153. Az Autó- és Traktoralkatrészgyár ún. „társadalmi bíróságának” 1950. augusztusi 
teljes jegyzőkönyvét közli: Munkások Magyarországon, i. m. 2000. 135–149. 
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Belényi szerint azok a büntetőeljárások voltak talán a legvisszatetszőbbek, melyek a 

vállalatok telephelyén történtek, és alkalmat adtak egyes dolgozók megszégyenítésére676 

Egy ilyen esetben történt M. Kálmán és B. Miklós túlóra-elszámolási ügyének 

tárgyalása is 1950. július 10-én, az autógyár ebédlőjében. A „per” előkészítettségére 

utal, hogy a tárgyalásra a vállalat munkásai közül mintegy 600 főt sikerült 

összetoborozni délután 4 órára. A tárgyalások légkörére jellemző volt, hogy a vád 

megfogalmazása után az érintettek 1945 előtti tevékenységét, valamint magánéletét is 

bemutatták. M. Kálmán és B. Miklós pedig tagadta a vádakat. 

A tárgyalás folyamán összesen 34 dolgozó szólalt fel, akik közül feltehetően többen 

az államvédelem instrukciói alapján az érintett két dolgozóra terhelő vallomásokat 

tettek. A vádak közé tartozott az is, hogy egy hölgy kapcsolatukon keresztül a 

vezérigazgatói titkárságba és az üzemi bizottságba is ügynököt építettek be. Az esetről 

készült jelentés szerint a tárgyaláson a felszólalásokkal sikerült olyan hangulatot 

teremteni, amelynek köszönhetően M. Kálmánt és B. Miklóst majdnem megverték és 

követelték a gyárból való eltávolításukat. Az „Elvtársi Bíróság” ülése este 8 óráig 

tartott, a két autógyári dolgozót „bűnösnek” mondták ki és elrendelték a vállalattól 

történő azonnali eltávolításukat. M. Kálmánt és B. Miklóst ezt követően átadták az 

Államvédelmi Hatóság jelen lévő képviselőjének.677 

A vállalat hónapról-hónapra megismétlődő béralaptúllépése szinte általános 

jelensége volt a vizsgált időszaknak. A bérek és az elszámolások metodikája állandóan 

foglalkoztatta a dolgozókat. Ahogy a fejezetben egyik interjúalanyom, Sz. Antal is 

kiemelte, a bérek kérdése folyamatosan napirenden volt a munkások között. Ezt 

erősítette meg egy másik egykori dolgozóval, K. Lászlóval készített interjúm is, aki 

1952-ben kifutóként dolgozott az autógyárban, és a kérdéssel kapcsolatban a 

következőkre emlékezett vissza: „Egyszerű bérezés volt, azonban hozzá kell tenni, hogy 

mindig is harc volt a bérért, ma is, akkor is, örökös harc és kérdés volt a bérezés.”678 

Egyszerű bérezés alatt a darabbér bevezetését értette, melyet követően a munkások 

számára némileg értelmezhetőbbé váltak a fizetési papírok. Az általuk elmondottakból 

leszűrhetjük, hogy a bérezési rendszer átláthatatlanságából eredően a munkások joggal 
                                                 
676 BELÉNYI, i. m. 2009. 143. Itt Belényi a Népgazdasági Tanács 271/13/1951. N. T. sz. határozatára utal. „A 
munkaerővándorlás csökkentése és a munkafegyelem további megszilárdítása érdekében szükséges 
intézkedések.” Közli: Népgazdasági Tanács Határozatainak Tára, 13. sz. 1951. július 26. 301–302. 
677 ÁBTL, 3. 1. 9. V–113.448/1951. Elvtársi Bíróság tárgyalása B. Miklós és M. Kálmán ügyében, 1950. július 
13. Sorsukról nem rendelkezünk további információval. Ügyük az autógyár aktívaértekezletén is feltűnik, 
akiket amúgy párttag „bércsalókat” bélyegeztek meg. Vö. MNL PML, XXXV-18. 4. d. 13. ő. e. 
Aktívaértekezlet jegyzőkönyve, 1950. július 19.  
678 Interjú K. Lászlóval, Budapest, 2014. Készítette: Kiss András. 
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gondolhatták, hogy becsapják őket. A nehézségek ellenére K. László úgy érzékelte, 

hogy az emberek lelkesek voltak, a munkájuk volt a legfontosabb számukra, szakmákat 

tanulhattak, s abban megvalósíthatták önmagukat. 

  1952 közepén a kohó- és gépipari minisztériumi vállalatok nagyobb része továbbra 

is túllépte megengedett létszám- és béralapját. Bíró Ferenc kohó- és gépipari 

miniszterhelyettes ezért utasítást adott ki az iparági főosztályoknak, hogy vizsgálják 

felül a vállalatok létszám- és béralap felbontását. Az intézkedéssel elejét akarták venni a 

„kapun belüli” munkanélküliség elterjedésének, azaz az állásidők növekedésének.679 A 

Csepel Autógyár az 1953. januári béralapját például 785.400 forinttal lépte túl. Kossa 

István ezért elrendelte az Autó- és Traktoripari Tröszt, valamint az Általános Gépipari 

Minisztérium680 együttes vizsgálatát az autógyár bérügyeit illetően, majd ezt követően 

Bíró Ferencné, az ATIT igazgatója és Kossa István között személyes megbeszélésre is 

sor került.681 A dolgozók átlagos órabére az ATIT alá tartozó vállalatoknál 1953. 

januárban 4 forint 69 fillér volt. Általánosan elmondható, hogy 1953-ban az ipari 

dolgozók a havonta megkapott fizetésjegyzékeiken már alig tudtak eligazodni.  

Az MDP Politikai Bizottsága részére 1953 őszén készített jelentés szerint – melyre 

Belényi is hivatkozik könyvében – a bányászok már egyáltalán nem ismerték ki 

magukat az ún. „szakmányadási lapon”, amelyen a végzett munkát kellett volna vezetni 

napról-napra, ezért nem is törődtek azok nyilvántartásával.682 Hasonló tendencia 

mutatkozott a Csepel Autógyárban is, ahogy erre már korábban rámutattam. Az 

autógyári dolgozók vagy hiányosan töltötték ki munkalapjaikat, vagy több terméket 

számoltak el rajta, mint amit eredetileg vállaltak. A dolgozók hozzáállása munkalapjaik 

adminisztrációjához indokoltnak is tűnhet, ugyanis figyelmüket elsődlegesen a termelési 

tervük teljesítése kötötte le és nem az aprólékos, sokszor már-már irodai munkát igénylő 

papírmunka. Hasonló volt a helyzet a versenyvállalások nyilvántartásában, 

teljesítésének dokumentálásában is. Egy 1953. novemberi nagyaktíva-értekezleten is 

újra napirendre került a munkások bérezésének és elszámolásának a kérdése. A viták 

főleg akkor keletkeztek, amikor az igazgatóságtól ellenőrzés céljából kijöttek az 

elszámolók. Az egyik hozzászóló például a következőket mondta: „Én merem állítani, 
                                                 
679 MNL OL, XIX-F-6-cc, 4. d. A kapun belüli munkanélküliség megszüntetésével kapcsolatos intézkedések, 
1952. július 17. 
680 1953-tól a Csepel Autógyár felett a minisztériumi felügyeleti jogkört az Általános Gépipari Minisztérium 
vette át. Az új minisztérium megalakításáról a Minisztertanács 1952. december 5-i ülésén döntöttek. 1952. évi 
21. sz. tvr. Magyar Közlöny, 85. sz. 1952. december 25. 706. 
681 MNL OL, XIX-F-6-yy, 22. d. Az Általános Gépipari Minisztérium Pénzügyi és Költségvetési Osztályának 
levele Bíró Ferencnének, 1953. február 11.  
682 BELÉNYI, i. m. 2009. 175. 
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ha komolyabb gondot fordítanának az elszámolásokra, legalább 70%-a megszűnne az 

utóreklamációknak, molesztálásoknak.”683    

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a normarendezés a vizsgált periódusban 

kivétel nélkül a termelési tervek teljesítésével függött össze. A politikai vezetés erre a 

területre összpontosította figyelmét. Mindezt mutatja az is, hogy a korszakban szinte 

nem volt olyan politikai és gazdasági szerv, amelynek ne kellett volna foglalkoznia a 

normák ügyével. A központosított tervgazdálkodás automatikus velejárói voltak az 

aprólékosan megtervezett és minden részletre kiterjedő normák. Mindezek 

értelemszerűen szorosan összefüggtek a vállalatok bérkérdéseivel, a munkaversenyekkel 

és a dolgozók fizetéseivel. Ezért fontos tudni, hogy a teljesítménybérezés automatikus 

következményei voltak a normarendezések. A vállalatok részéről folyamatosan mérni 

kellett a munkások teljesítményét. Időről-időre azt is felül kellett vizsgálni, hogy az 

elvégzett teljesítményért a munkaadó mekkora bért fizessen, végül pedig az adott bérért 

mekkora teljesítményt követeljen meg. 

Az autógyári dolgozók termelési mozgásterét általában jelentősen csökkentették a 

normarendezések. Azt különösen sérelmezték, hogy azt mondták nekik, ez az ő érdekük 

is. A munkásokat keresetcsökkenésük mellett továbbá az is nyomasztotta, hogy a 

darabbérezésre való áttérés nyomán nem rajtuk múlt a munka sikeressége, a 

termelékenységgel és a minőséggel összefüggő tervek teljesítése. Munkájukat továbbra 

is számtalan tényező befolyásolta, mint például a korszakban állandósuló nyersanyag- 

és energiahiány. Mindezek természetszerűleg nem az autógyári munkásoktól függtek, 

azonban mégiscsak őket szolgáltatta ki. Általánosan jellemzővé vált, hogy a 

normarendezések előtt kikísérletezték, hogy egy adott munkát nagy iramban, szünet 

nélkül (pl. egy óra alatt) teljes erőkifejtéssel hogyan tud valaki elvégezni. Végezetül 

pedig ezt a teljesítményt állapították meg, mint mindenkire kötelező normát. A Csepel 

Autógyár vezetőinek sem állt érdekében a terv jelentősebb túlteljesítése, vagy ennek 

jelentése, mert a tervtúlteljesítés a következő évi terv alapjává vált. 

Ami a tervgazdálkodásra jellemző bérrendszert illeti, végeredményben egy 

rendkívül bonyolult és áttekinthetetlen szisztéma bontakozott ki. Az egységes bérezési 

rendszer kialakítása teljesen felszámolta a vállalatok önálló bérgazdálkodását, melynek 

helyébe egy központosított és túlbonyolított, a munkások számára kevés ösztönző 

elemet tartalmazó bérpolitika került. A következő alfejezetben azt igyekszem nyomon 

                                                 
683 MNL PML, XXXV-18. 4. d. 13. ő. e. Nagyaktíva-értekezlet jegyzőkönyve, 1953. november 12. 
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követni, hogy az állami ellenőrzés rendszerének a kiépülése és a folyamatos vizsgálatok 

milyen hatást gyakoroltak a vállalatra. Ezzel összefüggésben elemezni kívánom a 

totalitárius államnak a tervgazdaság védelmében végrehajtott intézkedéseit. Mindezek 

feltehetően új megvilágításba helyezik a korszakot, valamint az állami erőszak 

közvetlen és közvetett formáit. 

 

 

 
 
 
 
4. 7. AZ AUTÓGYÁR AZ ÁLLAMI ELLEN ŐRZÉS RENDSZERÉBEN. A VÁLLALAT ÉS A 

MUNKÁSOK BÜNTET ŐJOGI SZANKCIONÁLÁSA  
 

A disszertáció eddigi fejezeteiben már több alkalommal szóltam az állami ellenőrzésnek 

a szocialista iparosításban és a tervgazdaság rendszerében elfoglalt különleges 

helyzetéről. A Csepel Autógyár kezdeti, felfutási időszakában az állami hatóságok 

valamint az államvédelem ellenőrzésének kiemelt jelentőséget kell tulajdonítanunk. A 

szervezeti és intézményi keretek létrehozására még közvetlenül az első ötéves terv 

elfogadása előtt történtek lépések. Ebben a fejezetben azt a célt tűztem ki, hogy 

bemutassam az állami ellenőrzés rendszerének Csepel Autógyárra gyakorolt hatásait. 

Az Állami Ellenőrző Központ vizsgálatain keresztül átfogó képet kaphatunk a 

tervgazdaság szinte valamennyi működési zavaráról. Mindezen túl arra is vállalkoztam, 

hogy a már korábban bemutatott vállalati dolgozókat érintő büntetőeljárásokon túl 

további, eddig egyáltalán nem tárgyalt eseteket is bemutassak. 

Az MDP Államgazdasági Bizottsága 1949. október 25-i ülésén foglalkozott az 

állami ellenőrzés helyzetének kérdésével. A bizottság indoka az újonnan létesítendő 

szerv létrehozására az volt, hogy az állami ellenőrzés rendszere ezt megelőzően nem 

volt egységes. A párt gazdasági vezetői úgy gondolták, hogy a Legfőbb Állami 

Számvevőszék „a burzsoá állam ellenőrzési szervezetének épült”, s mint ilyen, nem 

képes az érdemi ellenőrzésre. Továbbá a népgazdaság által megkívánt „szocialista 

ellenőrzés” megvalósítására már azért is alkalmatlannak tartották, mert káder-

összetétele sem volt a kommunisták számára elfogadott.684 

                                                 
684 MNL OL, M-KS 276. f. 112. cs. 34. ő. e. Jelentés az ellenőrzés mai helyzetéről, 1949. október 25. 
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1949. december 3-án a Népköztársaság Elnöki Tanácsa (NET) törvényerejű 

rendelete nyomán a Legfőbb Állami Számvevőszék, a Budapesti Fővárosi 

Számvevőszék és az Állami Ellenőrzési Központ egybeolvasztásával létrehozták az 

Állami Ellenőrző Központ néven ismertté vált mamutszervezetet.685 A Központ 

elsődleges feladata annak vizsgálata volt, hogy az államigazgatási szervek, a vállalatok 

hogyan hajtják végre az államhatalom és az államigazgatás legfelső szerveinek 

rendelkezéseit. A szervezet a Minisztertanács központi ellenőrző szerveként jött létre, 

amely fölött a Népgazdasági Tanács gyakorolt felügyelet. 

Az ÁEK a hivatalos megfogalmazás szerint „a dolgozók széles tömegeire 

támaszkodó új típusú központi állami ellenőrzési szerv” volt. Feladatait rendes vagy 

rendkívüli vizsgálatok útján látta el. Rendes vizsgálat az állami szerv vagy a vállalat 

egész működésére, a rendkívüli pedig csak konkrét ügyre vagy ügycsoportra terjedt ki. 

Rendes vizsgálatot a központ bármely ellenőrzési hatásköre alá tartozó szervnél évente 

egyszer tartott (például a minisztériumoknál, a főhatóságoknál, a központi állami 

hivataloknál és az állami vállalatoknál). Rendkívüli vizsgálatot a Minisztertanács és a 

Népgazdasági Tanács utasítására vagy bármelyik miniszter felkérésére tarthatott. A 

központon belül több főosztályt állítottak fel, így például a Nehézipari Főosztályt, 

amelyet 1952-ben Bánya- és Energiaügyi, valamint Kohó- és Gépipari Főosztálynak is 

neveztek. 

Feladata volt továbbá annak megállapítása is, hogy az ellenőrzött szerv gazdasági és 

pénzügyi működése megfelel-e a népgazdasági terveknek, a gazdaságosság, a 

takarékosság követelményeinek, érvényesülnek-e működésében bürokratikus 

módszerek. Az ÁEK a központi állami ellenőrzés feladatait „a dolgozók minél szélesebb 

körének bevonásával” próbálta ellátni. Előfordult, hogy maguk a vállalat vezetői 

fordultak a központhoz tisztázva néhány helyzetet vagy visszaélést. Amennyiben a 

központ vizsgálata során bűncselekmény gyanúja merült fel, jogában állt bűnvádi 

feljelentést tenni, továbbá fegyelmi vétség esetén pénzbírságot kiróni. Az állami 

ellenőrzés újabb szabályozására 1952-ig kellett várni, amikor is döntöttek az 1952. évi 

II. törvény elfogadásáról.686 Mivel a vállalatok, intézmények, évenkénti rendszeres 

ellenőrzését a közvetlen irányító szervek a főkönyvelőség útján maguk végezték, 

                                                 
685 A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1949. évi 17. sz. törvényerejű rendelete a központi állami ellenőrzésről. 
Magyar Közlöny, 250–251. sz. 1949. december 3. 35–38. 
686 1952. évi II. törvény a központi állami ellenőrzésről. Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye, 1952. 3–7. A 
központot 1954-ben miniszteriális rangra emelték és 1954–1956 között Állami Ellenőrzés Minisztériumaként 
működött tovább. 
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lehetővé vált, hogy a központi állami ellenőrzés a fontosabb párthatározatok 

végrehajtásának ellenőrzésére is koncentráljon. A központ szerepének bővebb 

ismertetése azért is indokolt volt, mert érzékeltetni kívántam, hogy az újonnan létrejött 

szervezet – melynek alkalmazotti létszáma ebben az időszakban elérte a 700 főt – 

szervesen hozzájárult a kiépülő diktatúra és a pártállami rendszer védelmének 

biztosításához is.687 

Ahogy erre már többször utaltam, a Csepel Autógyár, mint az ország egyetlen 

teherautógyára megalakulásától kezdve számtalan vállalattal együtt a vizsgálatok 

kereszttüzében állt.688 Az ÁEK-n kívül a vállalat működésével kapcsolatban a felettes 

minisztérium megbízásából vizsgálatot folytatott még a Magyar Beruházási Bank és a 

MNB Hiteligazgatósága is. Az itt készült jelentések is a központba futottak be. A 

központ ellenőrei minden egyes vizsgálat során ún. ellenőrző lapot vettek fel, melyen 

rögzítették a vizsgálattal eltöltött napok számát, a főbb megállapításokat. Egy-egy ilyen 

ellenőrzés akár több mint egy hetet is igénybe vehetett. Mint tudvalevő, a Csepel 

Autógyár megalapítását az első ötéves terv országos jelentőségű beruházásai között 

tartották számon. Az ellenőrzések közül a legfontosabbak a termelés-

termelékenységgel, a vállalat pénzügyi helyzetével és hitelgazdálkodásával, az 

alkatrészellátással, a minőségi ügyekkel, a nyersanyagellátással, a vállalati és lakótelepi 

építkezésekkel voltak kapcsolatosak. Vizsgált időszakunkban 1950 és 1953 között 

szinte minden évben történt átfogó, azaz a vállalat minden területére kiterjedő 

ellenőrzés. Ennek keretében, ha szükséges volt, az ellenőrök időszaki jelentést is 

készítettek, és az ellenőrzést a vállalat vezetőségével megtárgyalták, melyről 

jegyzőkönyveket vettek fel. A vizsgálatokhoz szervesen kapcsolódó értekezletek egy 

előre meghatározott helyen – többnyire a vállalat központi épületében – és előre 

lefektetett séma szerint zajlottak, ahol képviselve volt a vállalat vezetősége, az ÁEK 

revizorai, valamint a felettes minisztérium képviselői.689 

Az ÁEK már a Csepel Autógyár épületeinek helyreállításán és az új építkezéseken 

rendkívüli ellenőrzést tartott. A központ egy 1950. július 14-én kelt jelentése azonban 

több ízben is rámutat arra, hogy az erőltetett ütemű gyárrekonstrukció során 

                                                 
687 A személyi kötöttségeknek és az állami ellenőrzésnek az üzemekre történő kiterjesztéséről lásd bővebben 
Belényi könyve III. fejezetének első részét. BELÉNYI, i. m. 2009. 139–174. Az állami kontroll 
társadalomtörténeti vetületéhez: MARK, i. m. 2003. 71–82. 
688 Lásd a dolgozat 4. 2. és 4. 3. számú alfejezeteit.  
689 A disszertációban nem kívánom minden esetben részletezni a vizsgálatok tartalmi megállapításait, ugyanis 
azok az értekezés más részeiben már megtalálhatók. Azonban, ahol szükségesnek mutatkozott és eddig nem 
érintett, fontos kérdéseket is megvilágít, ott részletesen kitérek a vizsgálatok főbb pontjaira. 
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szervezetlenség, nem utolsósorban pedig munkaerőhiány mutatkozott.690 A vizsgálat – 

annak ellenére, hogy rendkívülinek minősítették – ekkor még elnéző és megengedő 

légkörben zajlott. Szankciókat egyáltalán nem írt elő, még akkor sem, amikor 

megállapítást nyert az a körülmény, miszerint az építkezés tervek nélküli megkezdése 

hiba volt nem csak a tervszerűség, hanem a gazdaságosság szempontjából is. 1950. 

októberben például „közérdekű” bejelentés alapján vizsgálták az autógyári dolgozók 

újításainak helyi szintű elbírálását. A vizsgálatról az ÁEK tájékoztatta Zsofinyecz 

Mihály nehézipari minisztert is hangsúlyozva, hogy a vállalat az újítások bevezetésével 

általában elmaradt, amely miatt a költségek csökkentése is késett.691 

Mint ahogy említettük, a vállalatnál minden évben zajlott alapos és átfogó vizsgálat. 

1951. június 8-án az ellenőrzés lezárásaként a KGM, az ÁEK és a Csepel Autógyár 

illetékesei tanácskozáson tárgyalták meg a vizsgálat eredményeit. Az értekezletet Bíró 

Ferencné nyitotta meg, aki a köszöntést követően az ÁEK egyik képviselőjének, 

Barabás Sándornak adta át a szót. A központ megállapításait négy téma köré 

csoportosította, melyek a termeléssel, a bérezéssel, az anyaggazdálkodással és az 

adminisztrációval foglalkoztak. Általánosan elmondható, hogy ezeknek a kérdéseknek 

az elemzései tették ki a vizsgálatok jelentős hányadát. Felszólalásában azt kívánta 

hangsúlyozni, hogy az állami ellenőrzés végrehajtója és a vállalat lényegében egymásra 

van utalva: […] „A mai tárgyalás azt célozza, hogy kölcsönösen segítsük egymást 

célkitűzéseink megvalósításában, hogy ismertessük, hogy a Csepel Autógyárban 

lefolytatott vizsgálatnak mik voltak a főbb elvi megállapításai és ehhez kérjük az 

Elvtársak megjegyzéseit, hogy esetleg segítsenek nekünk is munkánk megjavításában és 

mutassanak rá az esetleg részünkről elkövetett hibákra. Kérünk bírálatot és önbírálatot 

gyakorolni. Nem kívánunk egyes témakörök felett terméketlen vitákat provokálni, mert 

az a célunk, hogy a hibák feltárása mellett közös célunkat minél jobban meg tudjuk 

valósítani.”692 

A hivatalos diskurzusban jellemző önbírálat, kritika és önkritika fogalmak 

erőteljesen jelen vannak a jegyzőkönyvekben. A hozzászólások fókuszában 

természetesen a tervmegállapítás és a tervteljesítés állt, azonban szinte minden, a 

                                                 
690 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. III/1/087/1950. Az ÁEK jelentése a Csepeli Autógyár Nemzeti Vállalat 
építkezésénél tartott rendkívüli vizsgálatról, 1950. július 14. Lásd a 111–112. oldalon közölt megállapításokat. 
691 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I/1/56/2526/1950. A Csepel Autógyárban végzett vizsgálat, 1950. október 
16. 
692 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I/1–054/1951. Jegyzőkönyv az ÁEK-vizsgálat tárgyalási tervezetéről, 1951. 
június 8. 
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vállalat működését érintő kérdés napirendre került.693 A jegyzőkönyv tanúsága szerint 

az autógyár vezetői igyekeztek lojálisan viszonyulni a vizsgálatokhoz, ami legjobban 

Kiss Sándor pénzügyi főosztályvezető hozzászólásában érhető tetten: „23 éves 

gyakorlatom alatt egynéhány ÁEK-vizsgálatot átéltem,694 de hasonló, lelkiismeretes, 

javító, tanító célzatú, figyelmes célzatú ellenőrzést még nem tapasztaltam, mint az ÁEK 

most elmúlt ellenőrzése folyamán. Amit elmondottak, azok helyesek, a mi javunkra 

szolgálnak.”695 

Másrészt akadt olyan vállalati vezető, nevezetesen Gombos József, a Tervgazdasági 

Osztály vezetője, aki az értekezleten más hangot ütött meg. Felszólalásában kritizálta az 

ÁEK azon megállapítását, miszerint a gyár termelésének megindulásakor bizonyos 

kiadások indokolatlanok voltak. Gombos határozottan kérte az indokolatlan szó 

kitörlését az ÁEK jelentéséből, arra hivatkozva, hogy az akkor kiadások „csupán mai 

fejlettségünk mellett látszanak annak” [t. i. indokolatlannak – K. A. megj.]. Gombos 

vitatta az ÁEK azon állítását is, mely szerint „a gyártás általában tervszerű volt” . Erre 

úgy reagált: „Ha gépkocsit gyártunk, csak tervszerűen tudunk gyártani, legfeljebb csak 

a globális tervünk nem tervszerű. Ha motort gyártunk, ugyanez a helyzet.”696 

Az ÁEK revizora rögtön válaszolva a kérdés megvizsgálását javasolta. Szerinte a 

tervszerűség kérdése inkább elvi vita tárgya: „Mi úgy képzeljük a tervszerűséget, hogy 

az egyes problémákat is tervszerűen kell megoldani.” A kisebb vitára Bíró Ferencné tett 

pontot, aki afeletti örömét fejezte ki annak, hogy […] „az elvtársak precízírozni [t. i. 

pontosítani – K. A. megj.] kívánják a kifejezéseket.” Ennek ellenére a vállalattól Kiss 

Sándor azt igyekezett hangsúlyozni, hogy a különféle költségek növekedése a vállalattól 

független tényezők miatt keletkezett, Bíróné pedig a kollégái által kifogásoltak újabb 

kivizsgálását kérte.697 A jegyzőkönyvből érzékelhetőek Bíróné egyes tulajdonságai, az 

interjúk során jelzett következetessége: […] „igazságos volt, nem lehetett 

mellébeszélni.” 698 Bíróné a prémium-kifizetések kapcsán – mely az egyik kényes 

kérdések közé tartozott a vizsgált időszakban – határozottan az ÁEK tudomására hozta 

ellenvéleményét. 

                                                 
693 Fontos megemlíteni, hogy egy-egy ellenőrzés alá vont témának az értekezleten külön előadója volt. 
694 Itt nem állapítható meg, hogy Kiss Sándor pontosan mire gondolt. 
695 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I/1–054/1951. Jegyzőkönyv az ÁEK-vizsgálat tárgyalási tervezetéről. Kiss 
Sándor hozzászólása, 1951. június 8. 
696 U. o. Gombos József hozzászólása. 
697 U. o. Barabás Sándor, Kiss Sándor és Bíró Ferencné hozzászólásai.  
698 Interjú Bursits Tibornéval, Szigetszentmiklós, 2011. Készítette: Jószai Attila. 
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Hozzászólására a jegyzőkönyv szerint az ÁEK revizora nem tudott mit válaszolni, 

ugyanis Bíróné szovjet tapasztalataira hivatkozott, amely már önmagában elegendőnek 

bizonyulhatott az ellenőröknek.699 Bíróné válasza az ÁEK prémiumok kifizetésével 

kapcsolatos aggályaira – miszerint 100%-os teljesítmény elérésére 30%-os prémiumot 

utalványozott – rámutat az autógyár tervteljesítésének nehézségeire. „Nemrégiben 

jöttem haza a Szovjetunióból, ahol a ZISZ gyárban tanulmányoztam és láttam a 

prémiumrendszert. Ott, ha 100%-ra teljesítik a tervet, azonnal adják a 30%-ot. Pedig a 

Szovjetunióban túlteljesítést nem premizálnak, mert ott, ahol tervszerűen dolgoznak, ott 

[a] túlteljesítés nem fontos és nem is kell premizálni.”  Bíróné hangsúlyozta, hogy az 

autógyár részére a terv már eleve úgy volt meghatározva, hogy „a beállított 100%-ot 

nem könnyű megcsinálni.” Majd így folytatta: „Azt hiszem, hogy ilyen tervezésnél, 

amikor a terv maga eléggé feszített és megköveteli a vezetőktől és a dolgozóktól, hogy 

egész erejüket latba vessék, hogy a tervet teljesíteni tudják, akkor érdemes premizálni 

100%-ért 30 vagy 25%-ot, amennyit a gyár és a Minisztérium közösen megállapít.”700 

A prémium központi kérdését hangsúlyozta Varga, aki a Borsodnádasdi Lemezgyárat 

hozta fel példának. Berkó Pál, a vállalat igazgatója úgy fogalmazott, hogy „A gyár 

teljesíti tonnatervét, tehát letépi érte a prémiumot Isten és ember előtt, mert az jogos, 

mert a tonnatervét teljesítette.” Varga szerint a legfőbb motiváló tényező a munkások 

számára a prémium lett és prémiumügyben azonos érdekek kötötték össze az 

ügyeskedni kényszerülő munkást és a hazardírozó vállalatvezetőt.701 

A prémiummal kapcsolatos hozzászólások a jegyzőkönyv szerint a Csepel 

Autógyárban is élénk visszhangot váltottak ki. Gombos József bekapcsolódva a 

beszélgetésbe kijelentette, „ilyen tempóval felfutó gyártás az országban sehol nem 

volt.”  Amikor az autógyár megtudta az 1951. évi globális termelési keretszámokat, az 

1950. évi tervében tartalékokat kellett beterveznie. „Nekünk kb. 500 motortartalékkal 

kellett rendelkezni 1950. dec[ember] 31-én, hogy 1951. év első felében ne kelljen […]702 

és nem is lehetett egy olyan mérvű felfutást tovább fejleszteni, hogy a tervben előírt 

számú motort, járművet le tudjuk gyártani.”703 A KGM jelenlévő képviselője őszintén 

                                                 
699 Bíróné hozzászólására később a KGM képviselője volt kénytelen reagálni. 
700 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I/1–054/1951. Jegyzőkönyv az ÁEK-vizsgálat tárgyalási tervezetéről, 1951. 
június 8. Bíróné felszólalása visszautal a tervalku kérdésére. Kornai szerint a felettes szerv tervkészítői a 
tervezés első fázisában 10 vagy 20 százalékkal feszítettebb tervet írtak elő, mint amennyit maguk is reálisnak 
tartottak. Lásd: KORNAI, i. m. 1993. 152. 
701 VARGA, i. m. 1994. 29. 
702 A jegyzőkönyv része ezen a ponton hiányos. 
703 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I/1–054/1951. Jegyzőkönyv az ÁEK-vizsgálat tárgyalási tervezetéről. 
Gombos József hozzászólása, 1951. június 8. 
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vázolta a minisztériumi álláspontot, mely szerint a tervet direkt úgy állapítják meg, […] 

„hogy a terv teljesítése maga is komoly erőfeszítést jelentsen. Ha túlságosan nagy a 

tervteljesítés, a terv nem volt jó. Ebben igaza van a Csepel Autónak.”704 

A vizsgálat különböző pontjait elemző értekezlet után a hozzászólásokat beépítették 

a végleges jelentésbe, amit a vállalat megküldött az ÁEK-nak. Elvben a vállalatnak még 

lehetősége volt ehhez is további megjegyzéseket csatolni. Azonban, hogy végre is 

hajtsák a javaslatokat, a revizorok már előre leszögezték: a vállalat utóvizsgálatra is 

számíthat. A kijelölt revizori csoport munkája lényegében csak ezzel a vizsgálattal 

zárulhatott le. Ennek teljes időtartama – abban az esetben, ha elhúzódott az utóvizsgálat 

– akár fél év is lehetett. Az ÁEK és a felettes minisztérium felé a vállalatnak „hálás 

magatartást” kellett tanúsítania, a gyár berkein belül azonban a vizsgálati procedúrát 

nem fogadták szívesen. A jegyzőkönyv szerint Bíróné az értekezet végeztével így 

fogalmazott: […] „Mindannyiunknak köszönetünket kell kifejezni a Bizottságnak a jó, 

baráti, szocialista vizsgálatért. Sok hiba volt és van még mindig nálunk, az a segítség, 

amit kaptunk az ÁEK Bizottságtól sokat jelentett”705 

Az autógyárról Zsofinyecz Mihály kohó- és gépipari miniszter részére készített 

jelentés egyik kulcsmegállapítása minden bizonnyal az, amely a vállalat felfutásának 

okaira és a vezetői felelősségre utal. Ezek szerint a revizori bizottság úgy látta, hogy a 

tapasztalt hiányosságok jelentős része nem állt minden tekintetben a gyors fejlődéssel 

ok-okozati összefüggésben, hanem abban része volt a vállalat vezetőségének is. Az 

autógyár műszaki jellegű problémáiért az ÁEK név szerint megnevezte a felelősöket. 

Elsősorban Zentai Béla műszaki igazgatót, Voith Györgyöt, a műszaki osztály és 

Schmidt Lajost, a központi műszaki ellenőrzés vezetőjét emelték ki. Az autógyár 

bérgazdálkodásának, így a prémiumok ügyének visszásságai miatt Tóth Lajos 

munkaügyi főosztályvezetőt okolták, az anyaggazdálkodásért Herczog Ármin 

kereskedelmi igazgatót, az adminisztrációs hibákért pedig Szegedi Andort, a vállalat 

egykori főkönyvelőjét hibáztatták. A tervkereten túli beruházásokért az értekezleten 

többször is felszólaló és az ÁEK revizoraival vitába szálló Gombos Józsefet tették 

                                                 
704 A KGM jelenlévő képviselője Kiss „elvtárs” volt. Teljes nevét a jegyzőkönyv nem közli. 
705 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I/1–054/1951. Állami Ellenőrző Központ Kohó- és Gépipari Főosztály 
iratai 1949–1956. Jegyzőkönyv az ÁEK-vizsgálat tárgyalási tervezetéről. Bíró Ferencné hozzászólása, 1951. 
június 8. 



236 

felelőssé. Különösen szembetűnő, hogy egyetlen személy volt, akit nem említettek a 

felelősök között, Rákosi Mátyás sógornőjét, Bíró Ferencnét.706 

A Csepel Autógyár és az állami ellenőrzés kapcsolatához minden bizonnyal érdekes 

adalék, hogy a vállalat részéről még 1951-ben sem tudták pontosan, hogy az Állami 

Ellenőrző Központ feladatkörébe mely területek is tartoznak. A gyár egyik levelében 

például egy ésszerűsítési javaslat benyújtásához az ÁEK-tól várt választ. Az ÁEK 

válaszában természetesen leszögezte, hogy az újítások elbírálása és kikísérletezése nem 

feladatuk, az újításokkal kapcsolatban az ÁEK-nak mindössze azt kell vizsgálnia, hogy 

a vállalatok a törvényes intézkedések és a népgazdaság célkitűzéseinek megfelelően 

jártak-e el.707 

Mint az előzőekben már utaltunk rá, a vizsgálatokat közérdekű bejelentés708 alapján 

is ki kellett vizsgálni. A bejelentést követően az ÁEK a vállalat rendészeti osztályával 

(nyomozó csoportjával) együttműködve köteles volt vizsgálatot indítani. Az ilyen típusú 

bejelentésekhez kötődő autógyári esetek legnagyobb része személyi ügyekhez kötődött 

és a vállalati vagyonnal való visszaélés, a hivatalos diskurzusban hűtlen kezelésnek 

nevezett ügyekhez volt sorolható. Fontos megjegyezni, hogy olyan esetek találhatók az 

ÁEK iratanyagaiban, amelyek általában a vállalatoknál rendszeresek voltak a 

korszakban. 

Kutatásaim során több olyan ügy is a látókörömbe került, amelyek a vállalati 

vagyon eltulajdonításáról szóltak. A Csepel Autógyár vezető munkatársai például a 

vállalat pénzén, anyagköltségén és dolgozóival renováltatták szolgálati lakásukat, és 

szállíttattak oda építkezési anyagokat. A Csepel Autógyárban 1950. június 7-én készült 

jelentés tanúsága szerint az egyik autógyári vezető a vállalat részére kiutalt 100 q tűzifát 

– a vállalat telephelye helyett – a lakására szállíttatta. A Csepel Autógyár Rendészeti 

Osztályán ezekben az esetekben is jegyzőkönyvet vettek fel, és megkezdődött a tanúk 

kihallgatása. Az ügyben 1950. június 3-án felvett jegyzőkönyv is példa arra, hogyan is 

működött a gyakorlatban azon vállalati hierarchia, amely a rendszer egyik sajátságos 

velejárója volt: „L. Imre, a szállítási osztály irányítója elmondja a következőket. 

Vállalatunktól G. Józsefnek szállított anyagoknál vállalati gépkocsit adtam. Ezeket 

                                                 
706 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I/1–054/1951. Állami Ellenőrző Központ Kohó- és Gépipari Főosztály 
iratai 1949–1956. Az ÁEK jelentése Zsofinyecz Mihály kohó- és gépipari miniszternek, 1951. június 23. 
707 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I/602–7364/1951. Állami Ellenőrző Központ Kohó- és Gépipari Főosztály 
iratai 1949–1956. A Csepel Autógyár Újítási Irodájának levele az ÁEK részére, 1951. május 26. 
708 Az 1950. évi 4. sz. tvr. alapján minden állampolgárnak alkotmányból eredő jogaként és „becsületbeli 
kötelességeként” szabta meg, hogy felhívja az ÁEK figyelmét olyan esetekre, amelyek a tervgazdaságra és a 
tervek teljesítésére általában veszélyt jelentettek. 
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megelőzőleg két esetben szállíttatott egyes bútordarabokat Budapestről két különböző 

helyről lakására. Ehhez a gépkocsit H. Ármin utasítására engedélyeztem. Ezt követően 

megjelent H. Ármin és G. József osztályunkon azzal, hogy G. József lakására azonnal ki 

kell szállítani 5 darab csomagoló ládát. Én azt mondtam, jelenleg nincs gépkocsi bent, 

közben bejött a WM-ből709 egy gépkocsi, azt sem adtam oda, ezután erélyes hangon rám 

szóltak, hogy miért nem vontam el a szállítástól a gépkocsit? Erre én azt mondtam, hogy 

nem tudtam, hogy G. elvtárs ügye fontosabb, mint a termeléssel kapcsolatos szállítások. 

Kb. 1 óra múlva jött egy gépkocsi.”710 

A fenti esetek részben azért is tanulságosak, mert a dolgozók számára azt 

bizonyították, hogy ha a vezető beosztással rendelkezők a hivatalos nyelvben társadalmi 

tulajdonnak nevezett anyagokat „magánosíthatják”, akkor ezt ők is megtehetik 

mindenféle retorzió nélkül.711 Köztudott, hogy a térségben meghonosodó új iparág a 

szociális fejlesztések és a munkaerő-gazdálkodás területén kezdetben egyáltalán nem 

haladt párhuzamosan. A dolgozók ezért sok esetben úgy boldogultak, ahogy tudtak, 

azonban ha lehetőségük adódott, éltek kapcsolati tőkéjükkel. Helyzetüket az is 

nehezítette, hogy az alapítás kezdetén az autógyár környezetében szinte alig állt 

rendelkezésre lakás.712 

A korszakban a lakáshoz jutás kérdése a társadalom szinte valamennyi rétegét, így 

természetesen a munkásságot is erősen foglalkoztatta.713 Általánosan elmondható, hogy 

vizsgált időszakunkban Budapesten és vidéken is jelentős lakáshiány mutatkozott.714 

Előfordultak olyan esetek, amikor autógyári munkásokat Szigethalmon 

magánlakásokban vagy tanyán helyeztek el, összesen 20 munkást pedig a 

szigetszentmártoni üdülőben. Az üdülő természetesen már csak funkciójából adódóan 

sem felelt meg egy állandó szállásnak, mert fűteni mindössze a társalgót lehetett, a 

tisztálkodást pedig lavórból tudták csak megoldani.715 Fontos megjegyezni, hogy a 

                                                 
709 Weiss Manfréd Acél-és Fémművek, akkor már Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek. 
710 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I/602. Sz. n./1950. Jegyzőkönyv G. József tűzifa vétele és lakása renoválása 
tárgyában, 1950. június 3. 
711 Az autógyári dolgozók Kádár-korszakbeli fusizási lehetőségeiről és a vállalati tulajdon személyes célra 
történő felhasználásáról írt: BEZSENYI TAMÁS, i. m. 2012. 39–48. 
712 Egy kapcsolat sok esetben nem pusztán a munkához és lakáshoz jutást jelentette dolgozóknak, hanem 
nyilvánvalóan sokak karrierjének előmozdítója is volt. 
713 A hatalom és a lakáselosztás mikrotörténeti elemzését adja: NAGY ÁGNES: Hatalom-lakásrendszer- 
társadalom. Egy lipótvárosi bérház lakói 1941 és 1960 között. Korall, 17. sz. 2004. 138–166. továbbá lásd: 
KELLER MÁRKUS: Indokolt lakásszükséglet. Lakáspolitika az 1950-es években. ELTE Eötvös Kiadó, 
Budapest, 2012. 94. 
714 Sztálinváros példáján keresztül mutatja be a korabeli kritikus lakáshelyzetet és a nyomornegyedek 
(barakktelepek) társadalmi összetételét: HORVÁTH, i. m. 2004. 32–52. 
715 A vállalat vezetőinek szolgálati lakásai a következő kerületekben voltak Budapesten: V. kerület Haris-köz, 
VI. kerület Bajza utca, IX. kerület Hőgyes Endre utca, Üllői út, Sztálin út, Váci utca. 
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lakások elosztásánál elsődlegesen a szociális szempontokat próbálták figyelembe venni. 

Azonban fontos tényezőnek számította dolgozók „munkához való viszonya” is, így a 

lakások egy részének kiutalásánál elsőbbséget élveztek a sztahanovisták és élmunkások. 

Ezzel szembeállítható interjúalanyom, K. László esztergályos esete, aki édesanyja 

révén került a vállalathoz. Elmondása szerint munkavállalásával sikerült családját 

többletjövedelemhez juttatni. A későbbiekben őt és családját Kopácsi bácsi716 karolta 

fel. Az interjúszituációban egy olyan vezető jellemrajza bontakozott ki, mint aki a 

„szegény emberek pártfogója volt.” Kifutóként emberséges, rendkívül pozitív 

személynek ismerte meg. Gyermekként azt látta, hogy ő egy igazságos ember, és így is 

maradt meg mindvégig az emlékezetében. Egyfajta példaképként jelent meg előtte. Ők 

is kaptak lakást a későbbi József Attila lakótelepen,717 mert édesanyja őt egyedül 

nevelte fel.718 

Az egyes ellenőrzési ügyek az Autó- és Traktoripari Tröszt szintjén is 

megtalálhatók. Az ÁEK ellenőrzésében úgy látta, hogy az autógyári szolgálati lakások 

ügyeiben Bíró Ferencné trösztigazgató mindössze „adminisztratív intézkedéseket” tett. 

Miután több járműipari vállalat ügye a tröszthöz került, az ATIT-nál bevezették a 

panaszok központi nyilvántartását. Ezt követően a panaszokkal kapcsolatos ügyek 

kivizsgálása és elintézése Bíró Ferencné titkárságán keresztül történt. Bíróné a tröszt 

megnövekedett ügyeinek kivizsgálására a személyzeti osztályt felmentette a 

munkásellátási ügyek intézése alól, s egy önálló munkásellátási előadót bízott meg az 

ügyek kivizsgálásával.719  

Ahogy már utaltunk rá, az autógyár és általában a vállalatok a vizsgálatokat nem 

fogadták szívesen. Minekután az ÁEK az ellenőrzéseket szinte folyamatossá tette, 

válaszul a vállalat részéről bírálatok is megfogalmazódtak a felettes szervek munkáját 

illetően. Ezek szerint e szervek munkája az ellenőrző tevékenységben merült ki, és csak 

elenyészően keveset tettek a vállalat tényleges megsegítésére.720 Egy, az ATIT-nál 

1952-ben készült jelentés élesen rámutat arra a kapcsolatra, ami az állami ellenőrzés, a 

vállalat és a felettes szerv között fennállt: […] „A kampányszerűség pedig abban 

mutatkozik meg, hogy a párt, vagy kormányzat egy-egy éles bírálata nyomán egyszerre 

                                                 
716 Itt Kopácsi Istvánról van szó. 
717 A szigetszentmiklósi köznyelvben a telepet kezdetben autóvárosnak is nevezték. 
718 Interjú K. Lászlóval, Budapest, 2014. Készítette: Kiss András. 
719 MNL OL, XIX-A-30-a, 57. d. 113–600, I/1379/1953. Bíró Ferencné levele Barabás Sándornak, 1953. 
szeptember 18. Továbbá: 3–602, 1565/1953. Bíró Ferencné levele Fock Jenő kohó- és gépipari 
miniszterhelyetteshez, 1953. október 6. 
720 MNL OL, XXIX-F-1-a, 12. d. 0098/1952. Az ATIT távlati tervjavaslata. Következő idézet ugyaninnen. 
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a legkülönbözőbb területekről és a legkülönbözőbb irányban történik ellenőrzés, és ez a 

vállalat munkáját csak gátolja. Az ATIT közvetítő szerepet tölt be a minisztérium 

illetékes főosztályai, miniszterhelyettese és a gyár között. A problémák legnagyobb 

részét, amelyet a gyár maga nem tud megoldani, azt a tröszt sem oldja meg. Ha a 

miniszter segítségét a vállalat a trösztön keresztül kéri, azt kizárólag a szolgálati út 

formális betartása miatt teszi. Meg kell még azt is jegyeznünk, hogy a legdöntőbb 

kérdésekben a miniszteri szervek segítséget adni nem tudnak. Semmit nem javult a 

tervezés módszere, színvonala és realitása.” A fentieket jól alátámasztja Mészáros 

Károlynak, a Csepel Autógyár soron következő igazgatójának és Zborovszky Béla volt 

termelési főnöknek az ÁEK vizsgálatára reagáló levele – igazoló nyilatkozata721 – 

amelyben hol határozottan, néhol pedig diplomatikusan, a felsőbb szervek felé pedig 

igencsak kritikusan utasítják vissza az ÁEK személyekre és a vállalat egészére 

vonatkozó megállapításait. Nyilatkozataik újra rávilágítanak a pótalkatrész-gyártás 

alapvető problémájára, amely egy 1954. évi vizsgálat egyik legfontosabb megállapítása 

volt.722 

 

A VÁLLALAT ÉS A MUNKÁSOK BÜNTETŐJOGI SZANKCIONÁLÁSA 

 

Az állami ellenőrzés rendszere a korszakban szorosan összefonódott a tervgazdaság 

büntetőjogi védelmével, melyet a korábban említett 1950. évi 4. sz. törvényerejű 

rendelet volt szabályozott.723 Vas Zoltán már 1950 márciusában, az Országos 

Tervhivatal főosztályvezetőinek szóló utasításában a tervgazdaság védelmével 

kapcsolatosan úgy fogalmazott, hogy: […] „A helyes büntetés kiszabása pedig egyik 

legfontosabb biztosítéka a tervfegyelem megszilárdításának.”724 Az általa elképzelt 

koncepció szerint lényegében nem léteztek „kisebb” vagy „nagyobb” 

„bűncselekmények”, a rendelet szigora alapján minden, még a legapróbb kihágást is 

szankcionálni kellett. A tervgazdaság büntetőjogi védelmének hangoztatásával – sajátos 

ösztönző módszerként” a dolgozókat folyamatosan a tervek teljesítésére akarták 

                                                 
721 MNL OL, XIX-A-30-a, 57. d. A vizsgálati jegyzőkönyv tartalmának megismerése után ún. igazoló 
nyilatkozatot kellett tenni, melyben a vizsgált személyek a vizsgálat tárgyát illetően ellenérvet hozhattak fel 
vagy a vádat visszautasíthatták. 
722 MNL OL, XIX-A-30-a, 57. d. I/129–602/1952. Vizsgálati jegyzőkönyv a Csepel Autógyárban a 
pótalkatrészek gyártása tárgyában 1954. márciusban megtartott ellenőrzésről. 
723 1950. évi 4. sz. tvr. „A tervgazdaság büntetőjogi védelméről”. Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 
Budapest, 1950. 46–48. 
724 MNL OL, XIX-A-16-e, 1. d. 0371/I./128. „A tervgazdálkodás büntetőjogi védelme és kisebb 
szabálytalanságok megtorlása.” 1950. március. 
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kényszeríteni. Fontos hangsúlyozni, hogy a téma keretében vizsgált esetek különböző 

ügytípusokat tartalmaztak. Ezek közül is kiemelendők a tervteljesítéshez kapcsolódó 

„bűncselekmények”, melyek alatt elsősorban a dolgozók „bércsalással”, az „önkényes” 

kilépéssel és különböző mulasztásokkal, az esetek többségében igazolatlan 

hiányzásokkal kapcsolatos ügyeit kell érteni. Varga László adatai szerint az 

igazolatlanul mulasztott napok száma 1950. II. negyedévben a gépgyártás iparágban 

27718, ami a IV. negyedévre 45832 munkanapra emelkedett.725 

A Csepel Autógyári dolgozók esetében a feljelentést a vállalat igazgatója tette meg 

az illetékes bíróságon, mely ekkor a Ráckevei Járásbíróság volt.726 A járásbíróság az 

esetek többségében pár hónapos javító-nevelő munkát szabott ki a dolgozókra, melyet 

általában több mint 10%-os munkabércsökkentés kísért. Az ilyen és ehhez hasonló 

ügyeket egy nap akár „tömegesen” is tárgyalhatta a bíróság, tekintve, hogy az ítéletek 

keltjének a dátuma sok esetben azonos. Azonban előfordultak olyan esetek is, amikor 

letöltendő szabadságvesztésre ítélték az autógyári dolgozókat. Általánosan elmondható, 

hogy az ítéletek zöme a „tervbűncselekményt” rótta fel a dolgozóknak. 

Különösen elmondható ez a Csepel Autógyár vonatkozásában, ugyanis találhatók 

olyan ítélet-indoklások, melyek kifejezetten az autógyár népgazdasági jelentőségét 

emelték ki. Az ítélethozatalnál súlyozottan vették figyelembe az adott vállalat 

népgazdasági besorolását, valamint azt, ha rábizonyították valakire, hogy „kártevő 

célzattal” maradt távol a munkahelyétől. Az ide kapcsolódó törvényerejű rendelet úgy 

fogalmazott: […] „azokat, akik a tervgazdálkodás nem tudatos ellenségei, nem 

szabadságelvonással kell munkafegyelemre nevelni, hanem elsősorban javító-

nevelőmunkára kell kötelezni.” Kártevő célzat esetén nyilvánvalóan a dolgozó 

súlyosabb büntetésre számíthatott. A büntetőeljárások a klasszikus sémák szerint 

folytak. Az autógyári dolgozót a meggyanúsítást követően a vállalat igazgatója 

feljelentette a Munkaerő Tartalékok Hivatalánál, ahonnan az ügyet továbbították az 

illetékes járásbíróságnak. A tárgyalásokat rövid időn belül lefolytatták, és ítéletet 

hoztak. Általánosan elmondható, hogy az ítéletek nem voltak súlyosak. Belényi 

könyvében a 812 perre kiterjedő vizsgálatai során arra a következtetésre jutott, hogy a 

gazdaságpolitikai cél elsődlegesen nem a súlyos büntetés kiszabása volt, hanem a 

                                                 
725 VARGA, i. m. 1994. 40. 
726 Fellebbezés esetén az ügyek átkerültek a Pestmegyei Bíróságra.  
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munkahelyhez kötés és az üzemek részére a szükséges munkaerő biztosítása.727 Az 

MDP Titkárságának 1951. augusztus 27-i határozatában külön foglalkozott a 

tervgazdálkodással kapcsolatos „csekély súlyú” ügyekkel. A határozat kimondta, hogy a 

bíróságok 3 hónapnál rövidebb728 vagy 1 évnél hosszabb időre javító-nevelő munkát 

már ne szabjanak ki. 

Így történt mindez H. Margit 24 éves autógyári köszörűs dolgozóval is, akit 1952. 

szeptember 24-én ítélt bűnösnek a Ráckevei Járásbíróság „tervbűncselekmény” 

bűntettében.729 A járásbíróság H. Margitot 15%-os munkabércsökkentés mellett négy 

hónapos javító-nevelőmunkára ítélte, amelyet az üzemben kellett „letölteni” 

alacsonyabb munkakörben és fizetés mellett. Az ítélet indoklásában azt emelte ki, hogy 

H. Margit az autógyári munkahelyét 1952. augusztus és szeptember folyamán 

állítólagosan „engedély nélkül” elhagyta, tehát nem az „önkényes” kilépők közé 

tartozott. H. Margit ellen a vád az volt, hogy a fenti időszakban betegségére hivatkozva 

nem ment dolgozni, és az ellene indított vállalati fegyelmi eljárás sem vezetett 

eredményre. A magánorvosa által kiállított igazolást a bíróság nem fogadta el hitelt 

érdemlőnek és az ítéletben úgy fogalmazott: „Az elmondottakra tekintettel, a 

járásbíróságnak az a véleménye, hogyha bizonyos fokú elfáradtság vagy gyöngélkedés 

fenn is forgott a terheltnél, […]  nem szenvedett a terhelt olyan mérvű 

egészségháborításban, amely indokolttá tette volna, hogy ő a munkahelyéről az SZTK730 

vagy a gyári orvos engedélye nélkül távol maradjon.” 731  

A járásbíróság H. Margit távollétét önkényesnek ítélte és ennek alapján határozott. 

H. Margit ügyében a járásbíróság úgy indokolt: „A terheltnél a kártevő célzat nincsen 

ugyan meg, azonban hosszabb tartamú távolmaradása az 5 éves terv keretében a Csepel 

Autógyárra előírt népgazdasági tervnek részleteiben való megvalósítását veszélyezteti. 

                                                 
727 A vizsgálatok eredményeként megállapítja, hogy a bíróságok mindössze három esetben szabtak ki egy 
évnél hosszabb börtönbüntetést, a többi elmarasztaló ítélet 12 havi vagy annál rövidebb börtönbüntetést 
mondott ki. Ezeknek mintegy 10%-a volt börtönbüntetés, 90%-a pedig ún. javító-nevelő munka. A 
kutatásban rendelkezésre álló közel ezer perirat közül, mely elsődlegesen az „önkényesen” kilépett munkások 
ügyeivel foglalkozott, 812 tartalmazott értékelhető adatokat. Elemzésének középpontjában a munkahelyét 
gyakran változtató, vándorló munkásréteget, az ún. alsó munkásságot helyezte. Az összehasonlító 
vizsgálatához lásd: BELÉNYI, i. m. 2009. 102. és 143. 
728 Az MDP Titkárság határozata a büntetőeljárásokról és számuk csökkentéséről, 1951. augusztus 27. Közli: 
A Magyar Dolgozók Pártja határozatai, i. m. 1998. 170. 
729 MNL OL, XIX-C-4-b, 39. d. Sz. n./1952. A Ráckevei Járásbíróság ítélete H. Margit Csepel Autógyári 
dolgozó ügyében, 1952. szeptember 24. H. Margit 1951 májusában került az autógyárba, előbb, mint 
betanított szerelő, majd az átképző tanfolyam elvégzését követően 1951. októbertől köszörűs munkakörben 
dolgozott. 
730 Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ. 
731 MNL OL, XIX-C-4-b, 39. d. Sz. n./1952. A Ráckevei Járásbíróság ítélete H. Margit Csepel Autógyári 
dolgozó ügyében, 1952. szeptember 24. Következő idézet ugyaninnen. 
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Terhelt cselekmény e szerint a vád tárgyává tett terv bűntettet megvalósítja.” A fenti 

eset feltehetően egyedi lehetett, ugyanis kevés olyan dokumentumot sikerült ez idáig 

fellelni, amelyben az autógyári dolgozó pusztán azért nem ment be dolgozni, mert nem 

érezte jól magát, és egészségügyi problémákra hivatkozott. 

A vállalati munkások további jellegzetes indokokat is fel tudtak sorakoztatni. Ilyen 

volt, amikor az autógyári dolgozók a cséplési-aratási munkákkal összefüggésben estek 

ki huzamosabb időre a termelésből. A vállalat dolgozói között számtalan kétlaki munkás 

esetével találkozhatunk. A kétlakiságnak nevezett jelenség, vagy kettős lakás, ahogy 

Varga Zsuzsanna is rámutatott, a Rákosi-korszakban erős negatív jelentéstartalmat 

hordozott. A hivatalos ideológia szerint a kétlaki munkások nem számítottak a 

munkásosztály teljes értékű tagjainak, mivel földtulajdonukhoz ragaszkodtak.732 A 

hatalom álláspontját a kétlakiságról a legjobban Rákosi szavai tükrözik vissza. Szerinte 

az […] „ilyen munkás elmarad a proletariátus általános fejlődésétől. Nem jár iskolába, 

nem hallgatja meg a gyűléseket, nem megy a szemináriumra. Csak arra gondol, hogy 

minél hamarabb hazamenjen és túrhassa a földjét. Természetesen így maga sem fejlődik 

és visszahúzza az egész munkásosztály fejlődését.”733 

C. János, aki tököli földműves családból származott, 1949-ben került a Csepel 

Autógyárba, mint segédmunkás. A többnapos hiányzása miatt a vállalat a fent említett 

szabályozás értelmében először fegyelmi vizsgálatot indított ellene, majd ezt követően 

újból felvette a munkát a dokumentumok tanúsága szerint 9 napra. Ezután újra Tökölön, 

a cséplésben vett részt, amiért is a bírósági eljárást megindították ellene. A Ráckevei 

Járásbíróság C. Jánost az előzőekben ismertetett ügyhöz hasonlóan 15%-os 

munkabércsökkentésre és négy hónapi – a Csepel Autógyárban „letöltendő” – javító-

nevelő munkára ítélte. Az indoklásban ugyan figyelembe vették paraszti származását és 

az igazolatlan hiányzás okait, mindettől függetlenül az ítéletben hivatkozott 

jogszabályok szerint a szigort vele szemben is alkalmazni kellett.734 Ügyében kiemelték, 

                                                 
732 VARGA ZSUZSANNA: Mit ér a munkás, ha paraszt (is)? A falusi munkásság és a hatalom a Kádár-
korszakban. Korall, 2012. 49. sz. 37. valamint VARGA, i. m. 1994. 63. 
733 U. o. 
734 A vonatkozó törvényerejű rendelet mellett az ítéletek minden esetben az alkotmány 9. §-ára hivatkoztak, 
miszerint „minden munkaképes polgárnak nemcsak joga, hanem kötelessége is, hogy képessége szerint dolgozzék.” valamint 
utaltak a Munka Törvénykönyve munkafegyelemmel kapcsolatos 110. §-ára is, mely kimondta, hogy „a 
munkafegyelem megtartása az összes dolgozó kötelessége és becsületbeli ügye.” Lásd: 1949. évi XX. tv. 9. §. A Magyar 
Népköztársaság Alkotmánya. Magyar Közlöny, 174. sz. 1355–1361. valamint 1951. évi 7. sz. tvr. 110. §. a 
Munka Törvénykönyve. Magyar Közlöny, 17–18. sz. 1951. március 31. 55–66. A munkavállalók jogainak 
kiterjesztését, majd pedig szűkítését ismerteti a Munka Törvénykönyve alapján: VARGA, i. m. 1994. 59–64. 
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hogy szintén hiányzott a „kártevő célzat” valamint, hogy „a népi demokrácia gazdasági 

rendjének nem ellensége.”735 

Esete klasszikus példája a központosított tervgazdaság visszatérő problémájának, 

amikor a mezőgazdasági munkát tömegesen otthagyó munkások kötődve az amúgy a 

vállalat közvetlen környezetében található egykori földjeikhez, nagyszámban kívántak 

visszatérni a mezőgazdasági munkához, ahol szintén jelentős munkaerőhiány 

jelentkezett. Hozzá kell tennünk, hogy az ipari munkássá váló egykor mezőgazdaságból 

élő dolgozók keresetük kiegészítése reményében is kénytelenek voltak újra munkát 

vállalni a földeken, melyre lehetőséget nyújtott a cséplési-aratási munka időszaka. Ezért 

is fontos kiemelni, hogy a fenti esetekhez hasonló ügyek a június-július és augusztusi 

hónapokra datálhatók. Varga Zsuzsanna utal arra, hogy gyakori eset volt, amikor nem 

maga a családfő hagyta el a mezőgazdaságot, hanem a fiát vagy fiait küldte, hogy 

rendszeres havi keresetükkel segítség ki a falun maradt családtagokat.736 C. János 

élettörténetéről a forrásokban nem találhatunk további utalást. Az ítéletet minden 

bizonnyal „végrehajtották”. A végrehajtásra általánosan jellemző volt az a gyakorlat, 

hogy az elítélt, amennyiben nem tett eleget az ítéletnek, és nem igazolta távollétét a 

javító-nevelőmunkától – akkor az ebből hátralévő idejét börtönbüntetésre változtatták 

át. Általánosan elmondható, hogy az „önkényes” kilépés, valamint az igazolatlanul 

hiányzó dolgozók kriminalizálásával 1953 februárjára a fenti vádak miatt perbefogottak 

aránya negyedével csökkent az 1952-es bevezetéshez képest.737 1952. januárban a 6582 

autógyári dolgozó közül mintegy 402 főt büntettek különböző összegű rendbírsággal.738 

A vállalat munkásai a fennmaradt iratok tanúsága szerint az esetek nagy részében 

családi helyzetükre hivatkoztak, például beteglátogatásra vagy saját betegségükre. A 

Ráckevei Járásbíróság ítélete szerint ezt tette F. Gyula, a Győri Autógyárból 

Szigetszentmiklós–Gyártelepre áthelyezett gépbeállító is, dunaharaszti lakos, aki húga 

betegsége miatt nem ment be dolgozni, melyet a saját betegsége is tetézett, azonban az 

                                                 
735 MNL OL, XIX-C-4-b, 39. d. 17/G/1952. A Ráckevei Járásbíróság ítélete C. János Csepel Autógyári 
dolgozó ügyében, 1952. szeptember 24. 
736 VARGA ZSUZSANNA, i. m. 2012. 39. 
737 Mark Pittaway megemlíti, hogy ennek ellenére továbbra is magas volt a hiányzások száma, valamint a 
munkaerő-elvándorlás is fennmaradt. Lásd: MARK PITTAWAY, i. m. 2003. 82. Egy 1952. novemberi adat 
szerint a KGM területén az összes „önkényes kilépésből” eredő büntetőügy száma 1385 volt. Országos 
szinten 1952. november 15-ig bezárólag 6039 ítélet született. Forrás: MNL OL, XIX-A-2-ii, 12. d. 4181/1952. 
Az Igazságügyminisztérium Büntetőjogi és Ügyészi Főosztályának jelentés a munkafegyelmi ügyekről, 1952. 
november 21. 
738 MNL OL, M-KS 276. f. 95. cs. 27. ő. e. Általános helyzetkép a Járműipari Főosztály alá tartozó vállalatok 
fegyelmi ügyeiről, 1952. március. Az autógyárról készült feljegyzés szerint javulás mutatkozott a 
„bércsalásokban”, „normalazításokban” és a társadalmi tulajdon elleni bűncselekményekben is. 
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SZTK-orvosa nem látta. A bíróság úgy ítélkezett, hogy „Terheltnek a gyárvezetőség 

engedélye nélkül nem lett volna szabad még családi ügyben sem eltávoznia vidékre a 

munkahelyétől. […] ilyen módon az ötéves tervnek azt a részét, mely az új gépkocsik 

gyártására vonatkozik, habár egyénileg kisebb mértékben, de mégiscsak veszélyeztette 

és azzal a mulasztásával az 1950. évi 4. sz. tvr. 4. §-ának 1. bekezdésébe ütköző 

tervfegyelem megsértésének bűntettét követte el.”739 

Fontos kiemelni, hogy a fent említett esetek jelentős mértékben megnövelték az 

állami bürokrácia központi és helyi szerveinek leterheltségét. Az állami ellenőrzés 

szinte folyamatos jellege komoly apparátust igényelt, amely ugyan számtalan 

visszaélésre, hibára derített fényt, azonban látnunk kell, hogy az autógyár az esetek egy 

jelentős részében kénytelen volt trükkökhöz folyamodni. 

A tervgazdasági rendszer egyik sajátos elemének tekinthető a köztörvényes 

bűncselekmények miatt elítélt személyek ipari vállalatoknál való alkalmaztatása. 

Mindez a már jól ismert klasszikus rab- vagy kényszermunka foglalkoztatás kereteibe 

illeszkedett. A Belügyminisztérium előterjesztésére a Népgazdasági Tanács 1952. július 

24-én határozott a kérdésről.740 A szabályozást az tette aktuálissá, hogy az elítéltek 

javarészt a vállalatok munkásaival „keverten” dolgoztak alacsony munkafegyelem 

mellett, több üzemben helyezték el őket, továbbá ellenőrzésük költséges és bonyolult 

volt. A határozat szerint az elítéltek „intézményes” foglalkoztatását kevés számú és 

„egy helyen nagyobb munkaerőlétszámot igénylő munkahelyeken kell megszervezni.” 

A határozathoz tartozó melléklet szerint – amely az elítéltek kivonásának 

ütemezését tartalmazta – a Csepel Autógyárban és a Rákosi Mátyás Vas- és 

Fémművekben 1952 novemberéig összesen 660, különböző okok miatt elítélt rab 

dolgozott.741 A határozat rendelkezett arról, hogy foglalkoztatásuk általában a 

Közérdekű Munkák Igazgatóságnak (KÖMI) felügyelete alatt álló vállalatoknál 

történjen, amelyek forgalmas útvonalaktól távol találhatók. Az NT elnöke kivételes 

esetben engedélyt adhatott arra, hogy az egyes szakminisztériumok, így például a KGM 

átmenetileg elítélteket alkalmazzon. A tervszerű termelőmunkában alkalmazott elítéltek 

létszáma a határozat idején a szakminisztériumoknál 19 ezer, a KÖMI vállalatainál 7 
                                                 
739 MNL OL, XIX-C-4-b, 39. d. 17/F/79/1952. A Ráckevei Járásbíróság ítélete F. Gyula Csepel Autógyári 
dolgozó ügyében, 1952. december 23. 
740 MNL OL, XIX-A-19-b, 42. d. A Népgazdasági Tanács 297/1952. N. T. sz. határozata „A letartóztatottak 
termelő munkában való foglalkoztatásának rendezéséről.”, 1952. július 24. 
741 Az elítéltek kivonását 1952. július és december között kellett végrehajtani. A forrásban arra vonatkozóan 
nem található utalás, hogy a 660 főből pontosan hányan dolgoztak a Csepel Autógyárban, továbbá az 
állambiztonsági szervek irataiban sem találtam eddig adatokat. Az elítéltek létszámáról a vállalat statisztikai 
jelentéseiben természetesen nem közölhettek adatokat. 
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ezer főt tett ki. Az elítéltek kivonása a Csepel Autógyárból 1952 végére valószínűleg 

befejeződött. Feltételezhetjük, hogy a vállalatnál dolgozó elítéltek alkalmazása inkább a 

nagyobb volumenű, építkezésekkel együtt járó beruházásokra koncentrálódott, és nem a 

szakmunkákra. A határozat végrehajtását követően az elítélteket kőbányákban, a 

szénbányászatban, valamint a magas- és mélyépítőiparban, az országos jelentőségű 

nehézipari beruházások területén kívánták elhelyezni, így például Tiszalökön, Inotán, 

Kazincbarcikán, Hejőcsabán, Sajóbábonyban.742 

A tervgazdaság büntetőjogi védelme keretében – ahogy erről a bérjellegű ügyekkel 

kapcsolatban már említést tettünk – az államvédelem is jól értesült volt a Csepel 

Autógyárban történő eseményekről. A munkások véleménynyilvánításának számtalan 

érdekes formája alakult ki korszakunkban. Azonban hozzá kell tennünk, hogy az ÁVH 

munkahelyi jelenlétéről a munkásoknak is tudomása volt. Belényi könyvében utal arra, 

hogy az ÁVH nem csak a katonai és gazdasági szempontból kiemelkedően fontos 

üzemekben volt jelen, hanem a kisebb, kevésbé jelentős gyárakban is. Ennek az volt az 

oka, hogy a politikailag megbízhatatlan dolgozókat az MDP Államgazdasági 

Osztályának javaslata alapján az üzemekben elszórtan helyezték el, de ennek ellenére 

figyelemmel kísérték munkájukat, sőt tervteljesítésüket is.743 A rendelkezésre álló 

állambiztonsági dokumentumok tanulmányozása arra enged következtetni, hogy a 

Csepel Autógyár kollektívájába az alapítástól kezdődően jelentős számú államvédelmi 

tiszt épült be. Feladatuk volt a vállalat vezetőségének jellemzése, a rendszer ellen 

izgatást folytató személyek megfigyelése és a folyamatos jelentésírás az autógyári 

eseményekről, dolgozói megnyilvánulásokról.  

Hasonlóan más üzemekhez, a Csepel Autógyárban is rendre keletkeztek 

falfirkálások, amelyeken a kommunistákról általában, a vállalat vezetőségéről vagy a 

termelésről adtak hangot véleményüknek a dolgozók. Az autógyár igazgatósági 

épületének második emeleti mosdójában az MDP-t gyalázó „demokráciaellenes” 

feliratokat találtak a dolgozók, akik – csakúgy, mint a vállalatvezetőség – jelentették az 

ÁVH-nak. A gyanú L. Gáspár autógyári dolgozóra terelődött, akitől a gyár rendészeti 

osztályán íráspróbát is vettek, ahol bebizonyosodott, hogy a firkálást ő követte el. A 

bizonyítási eljárás során mindössze annyit említ az esetről készült jelentés, hogy L. 

Gáspár a kihallgatása során „rendkívül ideges” volt, továbbá néhány betű és szó az 

                                                 
742 A hejőcsabai építkezésnél felszabaduló elítélteket 1953 májusában Kazincbarcikára kívánták irányítani az 
építkezéshez szükséges munkaerő biztosítása céljából. Csolnokon a bányászok távozása miatt a hiányzó 
munkaerőt szintén rabokkal kellett pótolni. VARGA, i. m. 1994. 63. 
743 Az ÁVH munkahelyi jelenlétéről lásd bővebben: BELÉNYI, i. m. 2009. 155–157. 
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íráspróba során hasonlóságot mutatott a feliratokkal. Minden bizonnyal nagyobb súllyal 

esett a latba, hogy egyes dolgozók elmondása szerint Sztálin születésnapján a 

kommunistákat szidalmazta: „Hangoztatta, hogy ez a rendszer jobban elnyomja a 

munkásokat, mint a múlt rendszer. Neki mindig jól ment a múlt rendszerben, most pedig 

a családja éhezik.”744 Hozzá kell tennünk, hogy elégedetlenségnek még alapja is 

lehetett, ugyanis havi fizetése az autógyárban mindössze 580 forint volt. 

Fontos kiemelni, hogy a jelentések hangsúlyosabban szólnak a dolgozók termeléssel 

összefüggő véleménynyilvánításairól. 1950. július 18-án például, amikor az 

autógyárban a koreai nép megsegítésére gyűjtést tartottak, a következő szövegű 

falfeliratot bizonyították rá: „Menjetek ti ki [t. i. a kommunisták – K. A. megj.] és ott 

mutassátok meg az erőtöket, ne békés, becsületes embereket küldjetek a vágóhídra te 

[…] . Te […]  komcsik, ti menjetek ki Koreába, ti már megértetek arra, hogy 

elpusztuljatok. Ne adjon senki egy fillért sem.”745 A koreai hét során az autógyári 

dolgozók számtalan felajánlást tettek mind pénz, mind pedig versenyvállalások 

formájában. Az ÁVH javasolta L. Gáspár őrizetbe vételét, melyre a jelentést követő 

napokban került sor. Érdemes itt megemlíteni Sz. Antal interjúalanyom által 

elmondottakat, mely szerint ő általában tudta, „mi a határ és meddig lehet elmenni.”746 

Ő úgy élte meg, hogy ha nem jegyzett volna békekölcsönt, a vállalatnál feltehetően 

szankciókra számíthatott volna. 

Az ÁVH a vállalaton belül természetesen minden olyan kérdéssel foglalkozott, 

amely a vállalat tervteljesítését a legkisebb mértékben is veszélyeztette. Ebbe a 

kategóriába tartoztak elsődlegesen a termelés letéteményesei, maguk a munkások, a 

vállalat közép- és felsővezetői, valamint mindenki, akit a „hangadók” táborába soroltak. 

A dolgozatban részletesen tárgyaltuk a Csepel Autógyár energiaellátásának a kérdését, 

amely jelentős problémát jelentett a vizsgált időszakunkban.747 A kérdéssel az ÁVH is 

foglalkozott, melyről jelentést is készített. Ebben elsődlegesen az autógyár Energia 

Osztályának vezetőjét, Törzsök Hugót tették felelőssé, akit Bíró Ferencné szigorú 

                                                 
744 ÁBTL, 3. 1. 9. V–113.448/1951. L. Gáspár üzemi karakterisztikája, 1950. július 21. Az egyes személyekről 
készített „karakterisztikák” minden esetben lefedték a dolgozók származását, családi és munkahelyi 
kapcsolatait, az általa tett kijelentéseket, összességében akár az addigi teljes életútját. 
745 ÁBTL, 3. 1. 9. V–113.448/1951. Demokráciaellenes falfirkálások, 1950. július 21. 
746 Interjú Sz. Antallal, Budapest 2015. Készítette: Kiss András. 
747 Lásd a 4. 4. számú alfejezetet. 
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megrovásban részesített.748 Csak 1950 utolsó hónapjaiban az áramzavarokból eredő kár 

értéke meghaladta az egymillió forintot. 

A hibák fő oka, a személyi felelősségen túl, az volt – állapította meg az 

államvédelmi jelentés –, hogy az autógyárban futó távvezetékek nem voltak 

rendszeresen felülvizsgálva. Ennek oka pedig az volt, hogy az autógyár a felfutási 

időszakban főként azzal volt elfoglalva, hogy beindítsa a tehergépjárművek 

szériagyártását. A jelentés minden fontosabb autógyári vezető felelősségét kiemelte: 

„Annál is inkább súlyos ez, mivel nevezettek749 tudatában vannak annak, hogy a gyár 

termelése csak az elektromos energia ellátás folytonosságával és zavartalanságával 

biztosítható. Azon kívül, egész csekély áramzavar is hatalmas kárértéket jelent a terv 

teljesítésében.”750 1952-ben és 1953-ban is rendszeresen fordultak elő 

áramkimaradások. 1953. októberben Mészáros Károly a pártbizottsági ülésen szinte 

kétségbeesetten jelentette be, hogy a vállalatnál további áramkorlátozások várhatók, a 

problémák és azok megoldása pedig túlnő a gyár lehetőségein. Emiatt felmerült az is, 

hogy a vasárnapi szünnapot hétköznap vegyék ki a dolgozók, majd hozzátette: […] 

„mindezek mellett a negyedéves tervbe akárhogy is, az anyagokat előteremtik és a tervet 

teljesítik. Igen nagy erő kell ahhoz, hogy sok esetben a fennálló problémák mellett a 

tervteljesítést vinni tudjuk.”751 

Fontos megemlíteni, hogy a tervgazdaság büntetőjogi védelmére hivatkoztak akkor 

is, ha a vállalatoknál ún. „bújtatott” munkaerőt véltek felfedezni. Már szóltunk azokról 

az esetekről, amikor dolgozókat teljesítményük és ez által bérük manipulatív 

megváltoztatása miatt ítéltek el. A kérdés érdekességét jelen esetben az adja, hogy a 

Központi Statisztikai Hivatalnál tisztában voltak azzal, hogy a vállalatok a létszámukra 

vonatkozóan szándékosan téves és pontatlan adatokat adnak meg. A KSH a kérdésről 

1954 júliusában készített feljegyzést, melyet elsődlegesen az 1953. évi adatokra 

alapozott. Tudni kell, hogy a Minisztertanács egy 1952-ben kiadott, a létszám- és 

bérellenőrzéssel kapcsolatos határozata az engedélyezett adminisztratív és műszaki 

létszámkeret túllépésének esetére szankciókat írt elő a vállalatok vezetői és dolgozói 

                                                 
748 ÁBTL, 3. 1. 9. V–113.448/1951. Jelentés a Csepel Autógyár áramszolgáltatás zavarainak kivizsgálásáról, 
1950. december 14. 
749 Utalás Zentai Bélára, Törzsök Hugóra és Herczog Árminra, valamint több, alacsonyabb beosztásban 
dolgozó vezetőre. 
750 ÁBTL, 3. 1. 9. V–113.448/1951. Jelentés a Csepel Autógyár áramszolgáltatás zavarainak kivizsgálásáról, 
1950. december 14. 
751 MNL PML, XXXV-18, 4. d. 11. ő. e. Pártbizottsági jegyzőkönyv, 1953. október 27. Mészáros Károly 
vezérigazgató felszólalása. 
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ellen.752 A KSH általában azzal vádolta a minisztériumokat, hogy azok ugyan közlik a 

vállalatokkal a vonatkozó munkaügyi szabályokat és a „megtorló rendszabályokat”, 

ugyanakkor figyelmen kívül is hagyják azokat. A KSH szerint: […] „nap-nap után 

olyan utasításokat is adtak ki, melyek a számviteli, tervezési, statisztikai, nyilvántartási 

munkák tömegét írták elő, amikkel a 2087. sz. határozat végrehajtására kiadott 

utasítások betartásának feltételeitől fosztották meg a vállalatokat.”753 

A feljegyzés rendkívül keményen fogalmazott a vállalatvezetőkkel és a 

miniszterekkel szemben, mivel a vállalatok a tényleges alkalmazotti létszámnál 

alacsonyabbat és a tényleges munkáslétszámnál viszont magasabbat mutattak ki, 

amelyet – ha kiderül – „súlyos megtorlás követett volna”. A KSH szerint ezzel 

megsértették a munkafegyelmet, félrevezették a népgazdaság vezetőit, az illetékes 

miniszterek pedig senkit nem vontak felelősségre. A KSH 1954. I. negyedévében, látva 

az ipari vállalatok adatszolgáltatási gyakorlatát, helyszíni ellenőrzést végzett számos 

vállalatnál. Kivétel nélkül arra a megállapításra jutott, hogy a nyilvántartások 

„helytelenek voltak”. Ezek alapján úgy számoltak, hogy az „eltitkolt” alkalmazottak 

száma 1953 végén 14 ezer főt tett ki. A hivatal rámutatott arra, hogy a nem 

munkásállományú dolgozókat munkásállományban tartották nyilván, átminősítésük, 

elbocsátásuk nyomán pedig munkáslétszám-csökkenés következett be „papíron”, 

miközben erről szó sem volt. Kimutatásuk szerint a legnagyobb „bújtatott” létszám a 

Kohó- és Gépipari Minisztériumon belül volt, ahol minden 100 fő „legálisan” 

alkalmazott nem munkásállományú dolgozó mellett 6–7 főt alkalmaztak engedély 

nélkül. A KSH az egyik legnagyobb hibának azt tartotta, hogy az adatok hamisítása 

miatt minden egyéb más számításuk (például az egy munkásra eső teljes termelés 

értéke) felborult és alaptalanná vált. A hivatal felrótta továbbá, hogy a minisztériumok, 

továbbá az OT előtt ismeretesek voltak a vállalatok trükközései, mégsem tettek semmit. 

A KSH szerint a Csepel Autógyárban 460 fő, a Láng Gépgyárban 238 fő, az RM 

Szerszámgépgyárában pedig 158 fő „bújtatott” dolgozót alkalmaztak. Javaslatuk az volt 

Gerő felé, hogy a létszámellenőrzés rendszerét felül kell vizsgálni, és minden felderített 

esetben bűnvádi feljelentést kell tenni.754 

                                                 
752 A Minisztertanács 2087/28/1952. Mt. sz. határozata „A létszám- és béralap-ellenőrzéssel kapcsolatos egyes 
rendelkezések módosítása.” Határozatok Tára, 28. sz. 1952. szeptember 13. 219–221. 
753 MNL OL, XIX-F-6-j, 1. d. Sz. n./1954. A KSH feljegyzése Gerő Ernő részére, 1954. július 9. 
754 Itt az 1952. évi VI. tv. 15. §-ára hivatkoztak. Lásd: 1952. évi VI. törvény az állami statisztikáról. Magyar 
Közlöny, 85. sz. 1952. december 15. 704–706. 
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A feljegyzés megküldését követően intézkedések történtek – feltehetően Gerő Ernő 

közbeavatkozására –, hogy a dolgozókat megfelelő munkakörben foglalkoztassák Az 

átsorolt és termelőmunkára visszairányított létszámról a vállalatok vezetőinek 

egyenként kellett elszámolniuk. Az OT utasításával egyidejűleg a vállalatokat 

szankciókkal fenyegették meg: […] „a tervgazdálkodás büntetőjogi védelméről szóló 

1950. évi 4. sz. törvényrendelet, illetőleg a vállalati státus rendszerről szóló 

24/1953./V.21./MT. sz. rendelet755 értelmében megtesszük a szükséges lépéseket a 

büntetőjogi eljárás megindítására.”756 Feltételezhető, hogy a Csepel Autógyár műszaki 

dolgozói valójában nem tudtak tényleges állományi besorolásukról. Az eset 

mindazonáltal rámutat arra, hogy a tervgazdaság büntetőjogi védelme címén a 

minisztériumon és a vállalatokon belül bárkit felelősségre lehetett vonni. Továbbá meg 

kell említenünk, hogy a tömeges adatszolgáltatással – amire a vállalatokat kötelezték – a 

Csepel Autógyár alig, vagy egyáltalán nem tudott lépést tartani, miközben a határidők 

egyre szűkösebbek lettek. 

Fontos szólnunk arról, hogy az ÁEK egyik vizsgálata során a vállalat 

tervteljesítésével kapcsolatban a tervcsalás gyanúja is felmerült. A Csepel Autógyár 

kevéssel több, mint két éves történetének talán az egyik legnagyobb port kavaró ügye 

zajlott le 1952 szeptembere és 1953 márciusa között. Ennek következménye az lett, 

hogy a tervjelentés ügye az ÁEK-tól a Központi Ellenőrző Bizottsághoz (KEB) került. 

A különböző források alapos összevetése során azt sikerült megállapítani, az érintettek 

egymással ellentétes álláspontokat alakítottak ki.757 Fontos hangsúlyozni, hogy az 

eddigi kutatások alapján mindössze erről az egy esetről van tudomásunk, amikor 

felmerült a „tervcsalás” gyanúja. Ahogy korábban a KSH-feljegyzésével kapcsolatban is 

utaltunk rá, sejthető volt, hogy a vállalatok nem pontos adatokat szolgáltattak a 

minisztériumoknak. A gyanú a folyamatos állami ellenőrzéssel együtt vizsgálatokhoz 

vezetett. Hozzá kell tennünk, hogy a vizsgálatban résztvevők magas beosztása az 

autógyár részére rendkívül kellemetlen volt. A vállalat és felettes hatósága között a 

konfliktus hamarosan elkerülhetetlenné vált. 

                                                 
755 A Minisztertanács 24/1953/MT. sz. rendelete. „A vállalati státusrendszer”. Magyar Közlöny, 18. sz. 1953. 
május 21. 147–149. 
756 MNL OL, XIX-F-6-j, 1. d. H/4684/1/1954. Az Országos Tervhivatal jelentése Hidas Ferenc 
miniszterhelyettes részére, 1954. július 27. Az intézkedések nyomán például a 238 fős láng gépgyári 
„bújtatott” létszámot 135 főre csökkentették, a KGM területén 5100 főt soroltak át munkakörének megfelelő 
állománycsoportba. 
757 Az ÁEK, Kossa István kohó- és gépipari miniszter, Gerő Ernő miniszterelnök-helyettes és a KEB iratait 
elemeztem. A vizsgálat levelezésének túlnyomó többsége Kossa István miniszteri iratai között maradt fenn. 
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A következőkben részletesen ismertetjük az esetet, mely tulajdonképpen az Állami 

Ellenőrző Központ rendkívül aprólékos vizsgálatával kezdődött. Az ellenőrzés 

megállapította, hogy a vállalat 1952. július havi árutermelési tervét 100.8%-ra jelentette 

70 millió 904 ezer forint értékben, miközben szerintük az a valóságban 97.2%-os volt 

68 millió 256 ezer forintban. A tervteljesítést úgy érték el, hogy az Első Magyar 

Gazdasági Gépgyárnak 1952. július 30-án 120 darab benzinmotort adtak el 2 millió 748 

ezer forintértékben, melyet aztán befejezett termelésként számoltak el. Az ÁEK 

azonban azt állapította meg, hogy a vonatkozó szabályok értelmében a motorokat csak 

ún. félkészáru-állománykülönbözetként lehetett volna jelenteni.758 A vállalat eredetileg 

250 darab benzinüzemű kombájnmotorra kötött szerződést az EMAG-gal, de az 

autógyár nem szállított. Az EMAG ellenben vállalta a 120 darab motor kifizetését és 

azt, hogy azokat az autógyár 1952. október-december folyamán szállítsa. Az elgondolás 

tehát a következő volt: mivel a benzinmotor nem volt alkalmas beépítésre, idővel az 

autógyár teljesíti kötelezettségét a 250 darab motorra vonatkozóan. 

Az ellenőrzés azt is kiderítette, hogy a Csepel Autógyár a megígért motorokat nem 

adta át időben az EMAG részére, hanem másnak értékesítette a Szabadkikötőben 

található raktárából. Ezt követően egy hónap alatt az autógyár 45 darab gépkocsit 

termelt, amelybe azokat a motorokat építette be, melyet elvileg az EMAG-nak 

eladott.759 Az ÁEK az ügylet felelőseiként Zentai Béla vezérigazgatót, Herczog Ármin 

kereskedelmi igazgatót és Gombos Józsefet, a Tervfőosztály vezetőjét nevezte meg. Az 

érintettek nyilvánvalóan tagadták, hogy helytelenül jártak volna el. Az ÁEK az ügyletet 

azért találta színleltnek, mert a Csepel Autógyár olyan motorokat adott el az EMAG 

részére, amelyeket az akkor nem tudott felhasználni, mivel csak hónapok múlva volt 

azokra szüksége. Az ÁEK hozzátette, hogy az ügyben megkérdezte az EMAG 

főkönyvelőjét, Bánki Ferencet, és a Mezőgépipari Igazgatóság helyettes vezetőjét, Brett 

Józsefet is. Nyilatkozatban azt írták le, hogy az autógyár a fenti konstrukció 

elfogadásához kötötte a kombájnmotorok október-decemberi szállítását. Az autógyár 

vezetői az OT határozatát hozták fel, mely szerint az előállított motorok nem voltak 

                                                 
758 Az ÁEK itt a 10.260/1951. OT. sz. határozatra utalt. Az ellenőri jelentésben az ÁEK a Csepel Autógyár és 
az EMAG szerződésének tisztaságát végig kétségbe vonta, és a megállapodás megnevezését következetesen 
idézőjelbe tette ezzel is érzékeltetve a csalás gyanúját. 
759 1952 közepére egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a Csepel Autógyár által gyártott DT-413-as típusú 
dízelmotorok a mezőgazdaság számára traktormotorként sem az élettartam, sem pedig az üzembiztonság 
szempontjából nem váltak be. Az OT a Csepel-motorok beépítésével csak átmenetileg számolt. A 
problémáról Vas Zoltán Gerő Ernőnek részletes levelet írt. Forrás: MNL OL, M-KS 276. f. 66. cs. 56. ő. e. 
Vas Zoltán levele Gerő Ernő részére, 1952. június 26. A motorok minőségi problémáira tanulmányukban 
Germuska és Honvári is utal. GERMUSKA–HONVÁRI, i. m. 2014. 36. 
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félkészgyártmánynak tekinthetők, amit természetesen az ÁEK vitatott. A félreértésre az 

adhatott okot, hogy az ügylet alatt újabb OT-rendelkezés lépett hatályba, mely a 

félkészgyártmányok és a befejezett termelés kritériumairól szólt. 

Mint ahogy utaltunk rá, az ügy Kossa Istvánhoz került, aki azonban a Csepel 

Autógyár védelmére kelt. Sebes István,760 az ÁEK elnökhelyettese a vállalat vezetői 

elleni intézkedésekről Kossa Istvántól kért tájékoztatást. Mindeközben Kossa részletes 

jelentést írt Hidas Istvánnak,761 a Minisztertanács elnökhelyettesének az autógyár 1952. 

júliusi tervteljesítési ügyéről. Kossa levelében arra utalt, hogy az 1952. júliusban Vas 

Zoltán elnökletével megtartott Mezőgazdasági Gépesítési Kormánybizottság ülésén 

határozatot hoztak a Csepel Autógyár szállítási kötelezettségéről. Az ülésen részt vett 

Fock Jenő kohó- és gépipari miniszterhelyettes és Zentai Béla vezérigazgató is. Kossa a 

250 darab kombájnmotorra vonatkozó szállítással kapcsolatban azt állította, hogy az 

autógyár számára terven felül lett meghatározva. Ekkor Zentai tiltakozott a szállítás 

ellen és arra utalt, hogy teljes programjukat az ügylet felborítaná. Határozott 

fellépésének az oka az import karburátorok beszerezésének rendkívüli nehézsége volt. 

Mindazonáltal az ülésen utasították az autógyárat a terv teljesítésére. Zentai előadása 

szerint az ülést követően megvizsgálták a teljesítés lehetőségét, és arra a megállapításra 

jutottak, hogy csak úgy tudják az utasítást végrehajtani, ahogy azt korábban az ÁEK 

jelentésében már ismertettük. 

Kossa levelében azt is hangsúlyozta, hogy a kombájngyártás elhúzódása miatt az 

autógyárnak lehetősége adódott, hogy 1952. novemberig legyártsa a Kormánybizottság 

által utasításba adott új, alkalmas motorokat. Kossa úgy fogalmazott: „Szerintem, az 

eddigi vizsgálatok és a rendelkezésre álló adatok alapján ebben a kérdésben a Csepel 

Autógyár nem követett el tervcsalást, bár az ügylet lebonyolítása az EMAG és a Csepel 

Autógyár között – a lebonyolítási körülmények ismerete nélkül – a tervcsalás látszatát 

kelti.” 762 Az általa elmondottak azt tükrözik, hogy végeredményben nem tartotta 

felelősnek az autógyárat a szerződés ilyen módon történő megkötéséért és teljesítéséért. 

Kossa István ennél továbbment, és egyenesen az EMAG-ot vádolta meg tervcsalással. 

                                                 
760 Sebes István (1906–1966), külügyminiszter-helyettes, kommunista politikus. 1950-től az Állami Ellenőrző 
Központ elnökhelyettese, majd 1951-től elnöke. 1955-ben az állami ellenőrzési miniszter helyettese. 1956 és 
1959 között külügyminiszter-helyettes. 1964. decembertől haláláig Magyarország bécsi nagykövete volt. 
761 Hidas (Háder) István (1918–2002), kommunista politikus. 1943-ban csatlakozott az illegális kommunista 
mozgalomhoz. 1949-ben a MÁVAG pártitkára. 1950 és 1952 között az MDP Budapesti Pártbizottság titkári 
posztját töltötte be. 1952. novembertől 1953. júliusig a Minisztertanács elnökhelyettese. 1953 és 1954 között 
rövid ideig nehézipari, majd bánya- és energiaügyi miniszter. 1956. októberben kizárták a politikai 
bizottságból és a pártból is. 
762 MNL OL, XIX-F-6-yy, 22. d. Kossa István levele Hidas István részére, 1953. január 7. 
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Indoka az volt, hogy az idegen raktárban tárolt motorokat a következő havi termelési 

jelentésben elszámolták. Kossa tudomása szerint ezt a tervteljesítést akkor a 

Mezőgépipari Igazgatóság felderítette, és a KGM fegyelmi, valamint „egyéb” 

büntetésekkel a vállalatnál meg is torolta. Kossa terjedelmes levelében még azt is 

hozzátette, hogy a Csepel Autógyár eljárása, miszerint a régi motorok átalakítása helyett 

inkább újat szállított, végül helyesnek bizonyult, hiszen kevesebb költséggel járt. 

A vizsgálat másik érdekessége, hogy a motorok eladásáról az Általános Gépipari 

Minisztérium és az OT is tudott. A felügyeleti szerv pedig Zentai Béla munkájával 

alapvetően meg volt elégedve. Hozzá kell tennünk, hogy egy korábbi jelentésében az 

ÁVH nagyrészt elismerően szólt Zentai igazgatói munkájáról, és őt, mint „jó fej” 

vezetőt jellemezte. Herczog Ármin kereskedelmi igazgató személyében pedig a 

trükköző, ízig-vérig kereskedőt látták, akinek a nevéhez állítólagosan az egész ügylet 

megtervezése kötődött.763 Az ÁEK még Kossa István levele ellenére is fenntartotta a 

tervcsalás vádját. Válaszlevelében hosszasan, de finoman ecsetelte, hogy 

végeredményben Kossát és a minisztériumot milyen formában vezették félre. Ezek a 

megállapítások lényegében megismételték az első levél tartalmát. Sebes ezért Kossát 

már határozottan kérte álláspontjának felülvizsgálására. Mindennek ellenére a 

felelősségre vonás nem maradt el. Kossa Zentai Béla vezérigazgatót és Rejtő György 

főmérnököt személyesen figyelmeztette, hogy a jövőben a hasonló ügyletektől 

tartózkodjanak.764 

Ezt követően a vállalat tervjelentési esete Gerő Ernő utasítására a Központi 

Ellenőrző Bizottsághoz került.765 A KEB vizsgálatában újra körbejárta az ügyet 

megállapítva a részleteket és a személyek felelősségét. A bizottság rámutatott arra, hogy 

az eladott motorok átalakítás nélkül nem voltak alkalmasak a kombájnokba történő 

beépítésre.766 Az autógyár menet közben 45 darabot kicserélt és utólag 

tehergépkocsikba építette be, majd a többit is folyamatosan cserélte megfelelő 

motorokra. Az amúgy Zentai Béla „átvilágításával” foglalkozó jelentésben a KEB a 

szerint a formális eladást a vállalat azért tette, hogy a július havi tervteljesítését jelenteni 

tudja. A bizottság hozzátette: […] „bár a motorok készen voltak, a hó végén már nem 

                                                 
763 ÁBTL, 3. 1. 9. V–113.448/1951. A Csepel Autógyár vezetőinek jellemzése, 1951. június 5. 
764 MNL OL, XIX-F-6-yy, 22. d. Kossa István levele Sebes István részére, 1953. március 7. 
765 Vö. MNL OL, XIX-A-2-ii, 12. d. G/8000–2723/952. 1953. február 17. 
766 A vállalat az 1952. évi aratási munkák megkezdése előtt ún. mozgó kombájn-javítóműhelyeket állított fel 
összesen 46 munkással. A Magyar Távirati Iroda több esetben is arról közölt híreket, hogy a kombájnmotorok 
meghibásodtak és a vállalat szerelői a hibát elhárították. Forrás: MNL OL, XXVI-A-14, 195. d. MTI belföldi 
hírek, 1952. július 12., július 15. 
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tudták volna a tervet teljesíteni.”767 A végső szót tehát a KEB mondta ki és Zentai Bélát 

nemcsak figyelmeztetésben, hanem megrovásban részesítette.768 A bizottság továbbá 

javasolta Kossa Istvánnak, hogy az autógyár műszaki vezetői az 1952. júliusi 

túlteljesítésért kapott prémiumot fizessék vissza, mely nem kevés összeget, 129.764 

forintot tett ki.769 A fent bemutatott eset hűen érzékelteti a tervgazdasági rendszerben 

gyökerező mély problémákat és visszásságokat. Rávilágít arra is, hogy a vállalat 

mindent elkövetett annak érdekében, hogy termelési tervét teljesíteni tudja. 

A Csepel Autógyárra, ahogy erre a fejezetben többször is utaltam, az ÁVH is 

különös figyelmet fordított. Tevékenysége és ellenőrzésének szempontjai szintén 

számos területet, mint például a termelési ügyeket, a bérkérdést lefedték. Ennek alapján 

érthető, hogy elsődlegesen a vállalat vezetőire, de a dolgozókra vonatkozóan is 

kiemelkedően sok jelentés található az állambiztonsági forrásokban. Az ekkor készült 

jelentések súlyos megállapításokat tartalmaznak a vállalat vezetőiről, köztük Bíró 

Ferencnéről, és a korábban, az ellenőrzések kapcsán az ÁEK részéről is felelősségre 

vont közép- és felsővezetőkről. Az egyik 1951-ben készült jelentés például 

nehezményezte, hogy „A gyár rohamos növekedésével együtt naponta százával vették 

fel az új munkavállalókat, és így nagy számban kerültek be volt fasiszta elemek, kik 

közül sokan rövidesen vezető állásokat nyertek el.”770 

Az autógyár vezető beosztású dolgozóin kívül külön kategóriába sorolhatók azok a 

munkavállalók, akik ténylegesen a kommunista rendszer ellenségeinek számítottak, 

valamint a kommunista normáktól eltérő életvitelt folytattak. A jelentés a továbbiakban 

úgy fogalmazott: „Ha megvizsgáljuk a vállalat személyi összetételét, tapasztalhatjuk, 

hogy a Csepel Autógyár a gyülekező helye a bitangoknak, repülőtiszteknek, volt 

tőkéseknek, földbirtokosoknak, üzemtulajdonosoknak, stb. Ez a helyzet rányomja a 

bélyegét az egész vállalat ügymenetére, szervezetére és irányítására.” Az 

állambiztonság mechanizmusából következően az autógyárba beépített személyek szinte 

                                                 
767 MNL OL, M-KS 932. f. 630/1952. A KEB vizsgálata a Csepel Autógyár tervcsalási ügyéről. Jegyzőkönyv, 
1953. március 11. 
768 Egy 1953. januárban Vas Zoltán részére készített feljegyzésben az autógyár vezetői ellen még bűnvádi 
feljelentést javasoltak, amit Gerő is támogatott. Vö.: MNL OL, XIX-A-2-ii, 12. d. 00360/I/1952. Feljegyzés, 
1953. január 9. 
769 Zentai Béla már a Budapesti Pártbizottságnál dolgozott 1964-ben, amikor a Munka Érdemrend arany 
fokozatával kitüntették. Pártszervezetének vezetősége javasolta a még 1953-ban kapott pártbüntetésének 
eltörlését. 1964 novemberében a KEB döntött büntetésének eltörléséről. Forrás: U. o. 22. dosszié. 1964. 
Zentai Béla 1953. évi pártbüntetésének eltörlése, 1964. november 9. 
770 ÁBTL, 3. 1. 9. V–113.448/1951. A Csepel Autógyár súlyponti hibái. 1951. április 9. Itt mindössze a 
jelentés fő megállapításaira, köztük Bíró Ferencné jellemzésére utalok. Következő idézetek ugyaninnen. 
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valamennyi vezető beosztású alkalmazottról részletes jelentéseket készítettek elsősorban 

az 1945 előtti és a koalíciós időszakban kifejtett tevékenységüket állítva a középpontba. 

A vállalat termelésével kapcsolatos részre térve a jelentés leszögezi, hogy 1949 

végén rendkívül mostoha viszonyok között indult meg a termelőmunka. Azonban úgy 

látták, hogy az 1951-ben fennálló hiányosságok a termelés folyamatos emelkedésével 

egyidejűleg is a vállalatnál megtalálhatók lettek volna. Az állambiztonság beépített 

emberein keresztül arra a vezetők között elterjedt szemléletre próbált rávilágítani, 

miszerint „minden nehézséget leküzdöttünk, és ha nem is tökéletes motorokat gyártunk, 

mégis Magyarországon soha nem létező mennyiségben termelünk motorokat és 

járműveket.” Ez utóbbi megállapítással kapcsolatban a jelentés is elismerősen szólt. 

Azonban hozzáteszi, hogy […] „a bitangok [t. i. általában a rendszer ellenségei, egyes 

vezetők – K. A. megj.] e mögé a szemlélet mögé bújnak és kártevő cselekedeteiket azzal 

leplezik, hogy a múltban nagyobb hibák is voltak és azokat is áthidaltuk. Azok a hibák, 

amiket most elkövetünk, eltörpülnek amellett, hogy havonta legyártunk 600 motort és 

400 járművet.” 

A jelentésnél maradva fontos megjegyezni, hogy az államvédelem meg volt 

győződve arról, hogy a fenti nézetet a teljes autógyári vezetőség, köztük Bíró Ferencné 

is osztja. Az állambiztonsági források és az állami ellenőrzési jelentések is megerősítik 

azt a megállapítást, mely szerint az autógyár által elért eredmények javarészt a dolgozók 

erőfeszítéseinek (például versenyvállalásainak) köszönhetőek. Második indokként 

Bíróné erélyes vezetői képességeit állították – mely rész egyúttal a vezérigazgató 

módszereinek a jellemzése is egyben – „aki szovjet módszereket alkalmazva a 

legsötétebb gengsztereket kézben tudja tartani, dolgoztatni tudja őket, és kiszed belőlük 

sok pozitívumot is. Ez a módszer igen alkalmas volt a gyár beindításakor, amikor is 

kényszerítve voltunk olyan emberekkel dolgozni, akik rendelkezésre álltak. Ma azonban 

ezek az emberek a továbbfejlődésnek a gátlói és a nemzetközi helyzet kiéleződésével 

ennek a helyzetnek a fenntartása komoly veszélyt jelent magában. Bíró Ferencné 

azonban sok esetben a magyar viszonyokat nem ismerve beleesik abba a hibába, hogy a 

bitangokat is meg lehet javítani és huzamosabb ideig vezető állásban lehet hagyni őket. 

[…]  Ezeket az embereket erélyével és jutalmazásával személyéhez igyekszik láncolni. 

Ezek azonban úgy dolgoznak, hogy kirakat módon feléje jó munkát végeznek, a háta 

mögött azonban rosszul és ártalmas módon tevékenykednek.”[…] A vezérigazgatóról és 

módszereiről készült jelentés részletesebb szószerinti közlését indokolttá tette, hogy az 

ÁVH ennek nyomán „alapos tisztogatást” javasolt a vállalat vezetőségében. Csak 
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feltételezéseink vannak arra vonatkozóan, hogy az állambiztonságnak Bíró Ferencnéről 

és vezetőtársaival való bánásmódjáról készített jelentése végül hozzájárulhatott 1952. 

júniusi távozásához. Személye, melyről számos visszaemlékezés és interjúalany szólt 

elismeréssel, végeredményben meghatározta a vállalat működését. 

Az ÁVH jelentéseiből az autógyár további kulcspozíciókat betöltő vezetőiről is 

bővebb információt szerezhetünk. Egy 1951. júniusban készült jelentés például 

kifejezetten a vállalat felső- és középvezetőinek és művezetőinek múltját tárgyalja. Ezek 

szerint több autógyári vezetőre is jellemző volt, hogy barátaikat, egykori bajtársaikat 

magas fizetésekhez juttatva megpróbálták a vállalatnál elhelyezni. Más források is arra 

utalnak, hogy az autógyárban elterjedt volt az ún. „haverrendszer”. Egy 1951. 

novemberi pártválasztmányi gyűlésen szintén azt mondták a felszólalók, hogy a 

vállalatnál sok az olyan dolgozó, „akinek jó összeköttetése van központilag és ezek 

dicsekszenek, a pártaktívákat semmibe veszik. [t. i. nem vesznek rajta részt – K. A. 

megj.] Ezek a dolgozók sokkal hamarabb kerülnek be jó helyekre, irodákba.”771 Az 

egyik hozzászóló utalást tett egy, a Járműgyár pártirodáján történt ügy elrendezéséről, 

ami szemet szúrt sok dolgozónak. Részleteket azonban a jegyzőkönyv nem árult el. 

Mivel pártválasztmányi ülésről volt szó, a felszólalók szinte folyamatosan a 

dolgozók ügyeiről, családi állapotáról, munkához történő hozzáállásukról és 

kijelentéseikről beszéltek. Tették mindezt – elmondásuk szerint azért, hogy felelős 

tisztségbe előzetes és alapos vizsgálat nélkül senkit ne helyezzenek. T.772 

pártválasztmányi tag például az egyik járműgyári munkásnő szőkeségét is felemlegette, 

akinek a munka túl piszkos volt, továbbá egy dolgozó pénzközpontúságát. Ezek szerint: 

„Az egyik ilyen kesztyűs kézzel dolgozó egy szőke nő, aki bekerült a gyárba csavarokat 

tisztogatott, a munkája nem sokat ért. Rá nemsokára kiemelték onnan és irodába tették, 

mégpedig egy nagyon bizalmas helyre, mint az újítási bizottságba, ahol szintén nem 

sokat dolgozik és munkája sem sokat ért. A másik ilyen egyén S. Gusztáv, nem tudom 

honnan került ide a gyárba, ez nem is érdekel, annyi bizonyos, hogy munkáját nagyon 

hanyagul végzi és ma még a munkában nem is vett részt, mert nem jött be. Ez is azt 

hangoztatja, hogy ő nemsokára csoportvezető lesz és semmi sem érdekli jobban, mindig 

csak a pénzt emlegeti.” A dolgozatban már utaltunk rá, a kapcsolati tőke az autógyárban 

kiemelkedő lehetőségeket teremtett sokaknak. Az egyik pártbizottsági ülés 

                                                 
771 MNL PML, XXXV-18, 1. d. 1. ő. e. Pártválasztmányi ülés jegyzőkönyve, 1951. november 16. Következő 
idézet ugyaninnen. 
772 A jegyzőkönyv nem közli pontosan a felszólaló nevét. 
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jegyzőkönyve szerint 1953. szeptemberben a pártbizottság a Honvédelmi 

Minisztériumtól kapott levelet. A bejelentés érdekességét nemcsak tartalma adja, hanem 

az, hogy mint mellékes információt osztották meg a pártbizottsággal, miközben a 

békekölcsönjegyzés napirendjét beszélték meg. A levél szerint a HM tudomására jutott 

az egyik dolgozó kiváló munkája, akit a pártbizottság korábban valamilyen oknál fogva 

szigorú megrovással büntetett. Az ügyről a napirend előadója részleteket nem közölt, 

mindössze annyit, hogy a HM közbenjárására az illető pártbüntetését elengedték, és 

erről a minisztérium pártbizottságát írásban is értesítették.773 

Nyilvánvalóan a jelentésekben a vezető beosztásúak 1945 előtti szerepvállalása is 

hangsúlyosan negatív kontextusba került, valamint az, hogy kapcsolataikat kihasználva 

jutottak be az autógyárba. Az államvédelem kiemelte, hogy az autógyár vezetői és 

helyetteseik az egyforma munkakörben dolgozó munkások fizetése között 

különbségeket tettek, ahogy a jelentés beszámol: […] „különösen a megbízhatatlan 

elemek javára és a munkáskáderek rovására.”774  

Külön kiemelendő Herczog Ármin kereskedelmi igazgató helyzete, akiről az ÁVH 

beépített emberei alapján rendkívül sok információt gyűjtöttek össze. Fontos tudni, hogy 

Herczog Ármin a Weiss családból származott, és 1946-ban a Magyar Általános 

Hitelbanknál volt igazgató. Mindezek együttesen elegendőnek bizonyultak ahhoz, hogy 

vállalati munkája és megnyilvánulásai az államvédelem figyelemét még inkább 

felkeltsék. Az ÁVH-nak alapvetően az volt a véleménye, hogy munkamódszere az 

autógyárban is kapitalista maradt, és mint vérbeli kereskedő nyilván kereskedelmi 

trükköket alkalmaz, amelyekkel látszólagos eredményeket tud elérni. Jellemzéséhez 

hozzáfűzték: „Úgy gondolja, hogy a szocializmusban is az a fontos, hogy egyik nemzeti 

vállalat a másik nemzeti vállalatot becsapja, a Minisztériumot pedig félrevezesse. 

Nyíltan beszél arról, hogy a Minisztériumtól mindig többet kell igényelni, mint, ami 

szükséges, mert úgyis lefaragnak belőle.”  Az ÁVH javaslata Herczog azonnali 

leváltását tartalmazta, továbbá, ahogy fent is utaltunk rá, a teljes autógyári vezetőség 

„megtisztítását.” Volt olyan autógyári osztályvezető, akit az ÁVH kifejezetten 

állítólagos antiszemita beállítottsága miatt figyelt. Ilyen volt K. József is, aki 

mindemellett nemesi származását is hangoztatta a munkások között és azt, hogy […] „a 

Csepel Autógyárban minden vezető zsidó.” Végeredményben az ÁVH azt állapította 

                                                 
773 MNL PML, XXXV-18, 4. d. 11. ő. e. Jegyzőkönyv, 1953. szeptember 19. 
774 ÁBTL, 3. 1. 9. V–113.448/1951. A Csepel Autógyár vezetőivel kapcsolatos problémák. Jelentés, 1951. 
június 5. Következő idézetek ugyaninnen. 
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meg, hogy a munkaerő kiválogatásánál a gyors felfutás miatt […] „nem sok lehetőség 

volt a kiválogatásra. Sok nehézségek és akadályok leküzdésével a termelést hónapról-

hónapra emelték. Ennek dacára a gyár mostani vezetése nem tartható fenn.” Az ÁVH 

összegzésében itt nem másra utalt, minthogy az alapításkor olyan megbízhatatlan 

személyek jutottak vállalati kulcspozíciókhoz, akiknek ellenőrzésére egyáltalán nem állt 

rendelkezésre „megbízható munkáskáder.” Ebben a kontextusban érthetővé válik, hogy 

az autógyár pártbizottsági ülésein miért is kapott kiemelt hangsúlyt a hatalom számára 

megbízható káderek kiemelésének, oktatásának és munkába állításának a kérdése. 

Összességében megállapítható, hogy az ellenőrzések, amelyek az utasítások 

tömegének végrehajtására szorítkoztak, a vizsgált időszakunkban sokszor formálisak és 

kampányszerűek voltak. Az 1955. évi 27. sz. törvényerejű rendelet alapján 1955. 

augusztus 15-i hatállyal megszüntették az Állami Ellenőrző Központot, melynek 

jogutódjaként az Állami Ellenőrzés Minisztériumát nevezték meg.775 A vállalat vezetése 

még ha kifelé sokszor hivatalosan az ellenőrzések eredményességét kellett, hogy 

hangsúlyozza, eredményeket nem tudott felmutatni az ellenőrzések nyomán. A 

vizsgálatok következtetései a vállalat működése és a tervteljesítés szempontjából csak 

az esetek egy részében voltak hasznosíthatók. 

 

4. 8. „R EJTETT TARTALÉKOK .”  MUNKAVERSENY -MOZGALOM AZ AUTÓGYÁRBAN  
 

A fejezetben először arra teszek kísérletet, hogy bemutassam, a Csepel Autógyár 

hogyan próbálta mozgósítani „tartalékait” a tervek teljesítéséhez. Továbbá azt 

vizsgálom, hogy a hiánygazdaság keretei között a pártvezetés a munkaversenyeken 

kívül milyen további eszközöket és kampányokat erőltetett a vállalatokra, azon belül is 

a Csepel Autógyárra.776 Ebben a fejezetben a munkaversenyek problémáit szélesebb 

összefüggésben, más iparágakra (pl. kohászat) kiterjedően is igyekszem bemutatni. A 

hivatalos diskurzusban „rejtett tartalékoknak” nevezték az üzemek kihasználatlan 

erőforrásait, az emberi munkaerőt vagy a nyersanyagokat is beleértve. Hevesi Gyula a 

Társadalmi Szemle hasábjain szabatosan meghatározta a „rejtett tartalékok” fogalmát. 

                                                 
775 Az Állami Ellenőrzés Minisztériuma 1955. augusztus 15. és 1956. december 31. között működött. 
Megszüntetéséről az 1956. évi 33. sz. törvényerejű rendelet intézkedett. „Egyes minisztériumok összevonásáról és 
megszüntetéséről.” Magyar Közlöny, 106. sz. 1956. december 15. 613. 
776 Az értekezés alfejezete egy 2010-ben megjelent tanulmány bővített változata. KISS ANDRÁS: Üzemi 
hétköznapok az ötvenes években. A szocialista munkaverseny-mozgalom politikai-gazdasági realitásai a 
Csepel Autógyárban. Első Század, Szerk.: FARAGÓ GÁBOR – CSAJÁNYI MELINDA – HEGEDŰS ZSUZSA. 
Rendszerváltások különszám. Válogatás az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskolájában született 
tanulmányokból. ELTE, Budapest, 2010. 205–225. 
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Szerinte ez alatt a termelékenység olyan „lappangó” lehetőségeit értették, amelyek egy 

üzemben általában megvannak, de „amelyeket az üzem vezetősége nem vesz észre és 

nem tud észrevenni a dolgozók önkéntes segítsége nélkül.” 777 A hatalom nyilvánvalóan 

azt akarta elérni, hogy az ipari és mezőgazdasági munkások, alkalmazottak, 

összességében a társadalom valamennyi rétege kivegye részét a versenyekből, 

munkahelyi életük szerves részét képezze. A Rákosi-rendszerben a kérdés a propaganda 

szintjén is elsődlegesnek számított.778 Mint már volt róla szó, az első ötéves terv 

keretében a Csepel Autógyár az országos jelentőségű, azaz első kategóriás beruházások 

között szerepelt. Ez a kiemelt státusz a kezdetektől megkövetelte az autógyártól a 

verseny- és Sztahanov-mozgalom gyáron belüli kiterjesztését. 

A versenymozgalmat az MDP elsőrendű politikai és gazdasági kérdésként 

közvetítette az üzemek felé. Álláspontját már 1948-ban nyíltan megfogalmazta: […] ”A 

szocialista társadalom továbbfejlődésének döntő előfeltétele tehát a munkaverseny 

széles tömegméretű megszervezése. Mi a magyar munkaverseny feladata? Az ország 

felemelése, az életszínvonal emelése, hogy a tervet minél gyorsabban végrehajtsuk. 

Legfőbb cél: többtermelés. Cél a selejt leszorítása és az önköltségi ár fokozott 

csökkentése.”779 A munkaverseny lényegét az új módszerek, újítások felfedezésében, a 

munkafolyamatok racionalizálásában és a munka jobb megszervezésében látták. „Az, 

aki többet és jobbat termel, az többet is keres, jobban is él.” – hangzott a hivatalos 

magyarázat. A munkaverseny-mozgalom ennek fényében Magyarországon 1948 után 

bontakozott ki erőteljesen. 1948 augusztusában az MDP nagy-budapesti választmánya 

                                                 
777 Hevesi Gyula (1890–1970), kommunista politikus, vegyészmérnök, közgazdász. A Szovjetunióból 1948-
ban tért haza. Hazatérését követően élénk tevékenységet fejtett ki az újítómozgalom és a Sztahanov-
mozgalom meghonosításában. 1949 és 1951 között az Országos Találmányi Hivatal elnöke. Az 50-es években 
az MTA elnökségi tagja.1960 és 1969 között az MTA Ipargazdasági Kutatócsoportjának igazgatója volt. 1959-
től haláláig az MSZMP KB tagja. HEVESI GYULA: A magyar Sztahánov-mozgalom sajátosságai és feladatai 
ipari tartalékaink mozgósításában. Társadalmi Szemle, 1950. 2. sz. 89–109. Közli: Szocialista munkaverseny 
Magyarországon. Cikkgyűjtemény. Szikra Könyvkiadó, Budapest, 1950. 380. 
778 Gerő Ernő, Mód Aladár, M. Apró Éva, sőt akkor még Kornai János is ideológiailag befolyásolt 
szemléletből közelítettek a kérdéshez. Lásd az 57. és 58. számú lábjegyzeteket. A rendszerváltás óta eltelt 
évtizedekben a téma újra előtérbe került: A teljesség igénye nélkül: BELÉNYI, i. m. 2009. 200–206., Munkások 
Magyarországon, i. m. 2000. 485. HORVÁTH SÁNDOR–MAJTÉNYI GYÖRGY–TÓTH ESZTER ZSÓFIA: 
Élmunkások és sztahanovisták. Munkaverseny a Szovjetunióban és Magyarországon. História. 1998/8. sz. 29–
32., L. SIMON LÁSZLÓ: Munkás, paraszt, értelmiségi munkaverseny lázában ég! Agitatív antológiakötészet 
Magyarországon 1945–1956. Korona Kiadó, Budapest, 2002. 446. HORVÁTH SÁNDOR: „Munkás, paraszt, 
értelmiségi munkaverseny lázában ég!” In: Mérlegen a XX. századi magyar történelem. Értelmezések és értékelések. 
Szerk.: PÜSKI LEVENTE–VALUCH TIBOR. 1956-os Intézet, Budapest, 2002. 345–357., HORVÁTH SÁNDOR: 
Der Ungarische Stachanow. Imre Muszka. In: Sozialistische Helden. Eine Kulturgeschichte von Propagandafiguren in 
Osteuropa und der DDR. Szerk.: RAINER GRIES–SILKE SATJUKOW. Berlin, Links, 2002. 214–219. TÓTH ESZTER 
ZSÓFIA: Nők férfias terepeken és férfi foglalkozásokban. Sic Itud ad Astra, 19. évf. 2008/58. sz. 269–282. 
779 MNL OL, M-KS 276. f. 97. cs. 68. ő. e. A kommunista ifjúság feladatai a munkaversenyben, 1948. 
Következő idézet ugyaninnen. 
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elrendelte a mozgalom tömegmozgalommá fejlesztését.780 Ennek ismeretében 

vizsgáljuk meg, hogy a mozgalom miként hatott a Csepel Autógyár fejlődésére, 

termelési tervének teljesítésére, és valójában hogyan jelent meg a munkások üzemi 

mindennapjaiban. 

 

MUNKAVERSENY-MOZGALOM AZ AUTÓGYÁRBAN  

 

A Csepel Autógyárban már az alapítást követő hetekben megindult a munkaverseny 

népszerűsítése, természetesen az MDP Szervező Bizottsága (SZB) javaslatainak 

fényében.781 Mint ahogy arra a disszertáció korábbi fejezeteiben utaltunk, a 

gyáralapítást követően az autógyárban is meghirdették a „sztálini műszakot”. Apropóját 

Sztálin közelgő, december 21-i születésnapja és az első, helyben készült motor gyártása 

adta. Az első felajánlásokat a Ganz Villany kezdte meg november 28-án.782 Ezeket a 

nyilvánosság felé úgy jelenítették meg, mintha egyéni kezdeményezések lettek volna.783 

Az 1949. és 1950. évi autógyári pártbizottsági ülések jegyzőkönyvei egyöntetűen arról 

tanúskodnak, hogy kezdetben a munkaverseny szervezése körül kisebb tanácstalanság 

volt. Kurucz Béla párttitkár részletes ütemtervet vázolt a munkaverseny beindítására, 

mely szerint a gyárban a versenyt azonnal be kell indítani. Nagy jelentőséget 

tulajdonított annak, hogy a kezdeményezés alulról induljon ki. 

Az 1949. november 29-i pártbizottsági ülésen a hozzászólók között Glatz Ferenc azt 

vetette fel, hogy a munkások részére teljesen kidolgozott versenypontokat kell rögzíteni, 

ezzel bizonyítva, hogy egyedi és nem sematikus versenyről van szó.784 Kurucz Béla 

szerint a gyár megalakulása óta eltelt rövid idő alatt megjelent problémák egyebek 

mellett arra vezethetők vissza, hogy az irodákból utasításokkal és sablonosan szervezték 

a munkaversenyt. A verseny beindításakor szükségesnek tartott egy-két olyan nevet 

kiemelni, akik már eredményeket értek el ezen a területen. A módszer egyébként már 

akkor kísértetiesen hasonlított a sztahanovisták későbbi reflektorfénybe állítására. 

                                                 
780 BAJÁK–SOMOGYI, i. m. 2002. 61. 1948-ban Kossa István vezetésével létrehozták az Országos 
Munkaverseny Irodát. A kimagasló eredményeket elért „Élmunkás” és „Kiváló munkáért” jelvénnyel 
kitüntetett munkások száma 1948 nyarán országosan 3000 fő körül mozgott. Első kongresszusukat 1948. 
augusztus 1-én tartották Budapesten. Lásd: Az Élmunkások első kongresszusa. A tanácskozás teljes 
jegyzőkönyve. Szakszervezeti Tanács kiadása, Budapest, 1948. 104. 
781 MNL OL, M-KS 276. f. 55. cs. 98. ő. e. A SZOT javaslata a december 21-i „sztálini műszak” szervezésére, 
1949. november 28. 
782 MNL OL, M-KS 276. f. 54. cs. 69. ő. e. A munkafelajánlások megindításának időpontja, 1949. október 27. 
783 HORVÁTH–MAJTÉNYI–TÓTH, i. m. 1998. 30. 
784 MNL PML, XXXV-18. 1. d. 3. ő. e. 1949. november 29. Glatz Ferenc hozzászólása. 
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A munkaverseny-mozgalom magyar adaptációja során a propagandában is kötelező 

lett a sztahanovista mozgalom és maga a sztahanovista elnevezés. A versenyek 

szervezése és lebonyolítása előre kidolgozott menetrend szerint történt. Jellemző volt, 

hogy a feladatra kijelölt káderek összehívták az üzemvezetőket, a csoportvezetőket, 

néhány „jó kommunistának” tartott munkást, a pártitkárt, végül pedig a vállalat 

propagandistáját. Velük kellett elsősorban ismertetni, hogy beindítják a munkaversenyt. 

Az ún. népnevelőknek ez esetben is kezdeményezően kellett fellépniük felajánlásokat 

téve. Ezek a felajánlások végül megjelentek a vállalati faliújságokon, versenytáblákon, 

valamint az első hírek között szerepeltek az autógyár üzemi lapjában, a Fényszóróban. 

Ideológiai alapon úgy gondolták, hogy a dolgozókat ez ösztönözni fogja. A helyi 

pártbizottságok és üzemi bizottságok munkájának szervezetlensége miatt a 

kezdeményezés a bevezetéskor gyakran akadályba ütközött. 

 Az 1949. december 6-i pártbizottsági értekezleten is szóba került a munkaverseny 

kérdése, melyre Bíró Ferencné, a gyár vezérigazgatója a következőképpen reagált: „Mi 

mindig elfelejtjük, hogy még nem vagyunk gyár. Ha már rendesen megindult a termelés 

és már gyárnak számítunk, az már akkor lesz, ha program szerint fogunk termelni. Most 

felfutási stádiumban vagyunk. Igaza van Kurucz elvtársnak, nem az a fontos, hogy két 

ember 300%-os eredményt érjen el.”785 A pártvezetés a sztálini műszak üzemekben való 

elterjesztésére jelentős energiákat mozgósított. Mark Pittaway szerint az 1949 végi 

munkaverseny annyiban volt más a korábbiakhoz képest, hogy igazodott az új gazdasági 

modellhez. A munkásokat 1948-ban azzal nyerték meg a versenyeknek, hogy elhitették 

velük bérük folyamatos növekedését. Azonban, ahogy erre rámutat munkájában, a 

dolgozók nem feltétlenül politikai meggyőződésből versenyeztek, hanem a látványosan 

megnövekedett bérük indította őket újabb vállalásokra.786 

Mark Pittaway további fontos összefüggéseket tár fel tanulmányában a gyártási 

folyamatok individualizációjával kapcsolatosan. A forrásokban, így például a Csepel 

Autógyár pártbizottságának jegyzőkönyveiben is látványosan megjelenik az a kritika, 

mely szerint a gyárak nem fektetnek kellő hangsúlyt az egyéni versenyre. A vonatkozó 

szakszervezeti forrásokat tanulmányozva Mark Pittaway megállapította, hogy az egyéni 

verseny elsődlegesen azt a célt szolgálta, hogy a gazdaság tervezőinek információt 

szolgáltasson arról, miként lehetne a terveket egyénekre lebontani. Ezek szerint az állam 

elsődleges célja az volt, hogy a termelésen keresztül egyes személyeket támogasson, 

                                                 
785 U. o. 1949. december 6. Bíró Ferencné hozzászólása. 
786 MARK D. PITTAWAY, i.m. 2003. 74–75. 
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hogy munkájukon keresztül felmérjen bizonyos munkamódszereket. Továbbmenve, 

ezeket a módszereket rögzítették, és más vállalatoknál felhasználták a termelés 

átszervezéséhez és újabb normák megalkotásához.787 Az MDP Központi Vezetősége 

1950. január 22-i határozata a munkaversenyek fő formájaként már az egyéni versenyt 

határozta meg. Ez a forma azonban nemcsak a nagy kampányok idején zajlott, hanem 

lényegében egész évben.788 

Az autógyár üzemein belül mindig központi kérdés volt a tervlebontás (vagy 

tervfelbontás) ügye, vagyis az, hogy minden dolgozó világosan lássa, hogy mit kell 

teljesítenie az ötéves terv alatt. A tervgazdaság rendszerében ez volt hivatott biztosítani 

az ütemes termelést. Azonban a vállalat kezdeti felfutási időszakában, valamint később 

is, ezek a tervlebontások alig, vagy egyáltalán nem készültek el időre. A Szabad Nép 

cikkében Karczag Imre is a tervek munkapadokig történő lebontását sulykolta: „A 

tervfelbontás alapvető feltétele annak, hogy biztosítani tudjuk a verseny állandó 

ellenőrzését, elbírálását és nyilvánosságát.” […]  A tervfelbontás során válik még 

világosabbá a dolgozók előtt, hogy ők az üzem gazdái, hogy a tervnek nem öntudatlan 

végrehajtói, hanem tudatos formálói.”789 A vállalat egyenlőtlen, de mégis kétségkívül 

látványos fejlődéséből következően e gondolatok maguktól értetődőnek tűntek. 

Azonban a vállalat vezetése és a felügyeleti szervek ezt nyilvánvalóan másként, 

elsősorban az üzem hanyagságaként értelmezték. Erre példa az MDP Pest Megyei 

Pártbizottsága részéről kiküldött egyik ellenőr megállapítása, aki a vizsgálat után a 

következőket írta az autógyárról: „Mint kiküldött megvizsgáltam az üzemet. Az üzemek 

nem keltettek rossz benyomást. Azt látom, hogy van élet az üzemekben, látszik a párt 

szerepe. Az a tudat, hogy általános nehézségek vannak, fásulttá teszi a dolgozókat, és 

így meglazul a munkafegyelem.”790 

A sztálini műszak 1949. december 21-i végezetével a pártvezetés arra törekedett, 

hogy azt a lendületet, amellyel a dolgozók ekkor még rendelkeztek, valahogyan 

megtartsa.791 A munkásokban talán ekkor még meg is volt az elvárt versenyszellem, de 

1950 januárjában már ők is tehetetlennek bizonyultak, amikor a kapun belüli 

munkanélküliséggel kellett találkozniuk. Mark Pittaway ezzel összefüggésben arra utalt, 

                                                 
787 U. o. 75. 
788 BELÉNYI, i. m. 2009. 202. 
789 KARCZAG IMRE: Tervet minden munkapadnak! Szabad Nép, 1949. november 25. In: Szocialista munkaverseny 
Magyarországon, i. m. 165. és 167. Az autógyári pártbizottsági jegyzőkönyvek gyakori kérdése a tervfelbontás 
mikéntje. 
790 MNL PML, XXXV-18. 1. d. 1. ő. e. Jegyzőkönyv, 1950. január 24. 
791 „A sztálini műszak lendületével vigyük tovább a versenyt.” Szabad Nép, 1949. december 23. 
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hogy a munkaverseny-mozgalom rendszerének látszólagos sikere a munkások 

mozgósításában elsősorban a megemelt bérezésen alapult. Ezt nyilvánvalóan nemcsak a 

sztahanovisták, hanem a többi munkás is a teljesítményéért megkapta. A módszer 

azonban fenntarthatatlan volt, ugyanis a termelés olyan mértékben emelkedett, hogy sok 

esetben nyersanyaghiány következett be.792 Egy 1950. január végi pártaktíva 

jegyzőkönyvének tanúsága szerint a 487 fő autógyári párttagból mindössze 104 fő 

dolgozott munkaversenyben, az autógyári párttagok mozgósítása tehát meglehetősen 

vontatottan haladt. A vállalatnál összesen ekkor még 224 fő egyéni versenyző tett 

valamilyen felajánlást. Vámos András az értekezleten élesen kikelt a vállalaton belüli 

pesszimista hangulat ellen, úgy vélte, hogy pusztán akarattal minden elérhető: […] 

„mert a februári programot igenis meg fogjuk csinálni, egy kommunista előtt nincs 

lehetetlenség, csak esetleg tehetetlenség.”793 1950 első hónapjaiban az autógyár 

termelési tervét csak úgy tudta teljesíteni, hogy a munkaverseny ezt elősegítette.794 

Az említett kezdeti gyors felfutás miatt, 1950 folyamán a munkaversenybe 

bekapcsolódók számának növekedéséről beszélhetünk. Az 1950. február 7-i 

pártbizottsági jegyzőkönyv szerint a vállalatnál már 389 egyéni versenyző és 42 

versenyző brigád volt. Az 1950. március 24-i jegyzőkönyv alapján – az 1950. április 4-i 

ünnepségekre készülődve – az egyéni versenyzők száma 672 főre emelkedett. A 

növekedés szoros összefüggésben volt az autógyár létszámának kiugró emelkedésével 

is. Kimutatás készült arról is, hogy a fenti létszámból 482 férfi és 190 nő volt, tovább 

122 fő fiatal munkás tett valamilyen egyéni felajánlást. 1950. március 31-én a 

jegyzőkönyv már arról tudósít, hogy 1042 egyéni felajánlás történt, valamint 42 brigád 

tett különböző jellegű vállalást. Az egyéni felajánlókról párttagság és életkor szerint is 

készültek kimutatások. Példaként említhetjük az autógyár fiatal szakmunkásait, akik az 

április 4-i 250 egyéni vállalás helyett június közepéig 500 felajánlást tettek.795 1950. 

április közepén már 75 brigád és 1300 dolgozó volt versenyben. 

A Csepel Autógyári munkaverseny-mozgalom másik főpróbája az 1950 elején a 

szolidaritás jegyében meghirdetett „koreai hét” elnevezésű termelési mozgalom volt. A 

„koreai hetek” folyamán 1950-ben a gyár 87%-ban tudta mozgósítani fizikai és szellemi 

                                                 
792 MARK D. PITTAWAY, i. m. 2003. 75. 
793 MNL PML, XXXV-18. 4. d. 13. ő. e. Aktívaértekezlet jegyzőkönyve, 1950. január 31. 
794 MNL PML, XXXV-18. 1. d. 1. ő. e. Pártbizottsági választás jegyzőkönyve, 1950. május 20. 
795 MNL OL, M-KS 276. f. 107. cs. 9. ő. e. A Csepel Autógyári ifjúmunkások versenye, 1950. június 12. 1950. 
júniusig az autógyári fiatalok versenyvállalásait a Szakszervezeti Ifjúmunkás- és Tanoncmozgalom (SZIT) 
tömegszervezete próbálta összefogni. 1950. február végén 187 fő SZIT-tag volt, akik közül 30 fő párttag is 
volt. 
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dolgozóit.796 A szakszervezet számításai szerint ez azt jelentette, hogy a dolgozók közül 

4969 fő volt versenyben. A verseny kiértékelésére műhelybizottságokat hoztak létre. A 

koreai hét szervezését és kiértékelését a pártbizottság, a szakszervezet és az igazgatóság 

által kidolgozott utasítások alapján műhelyenként és üzemenként, illetve 

főosztályonként szervezett bizottságok végezték. Összesen 101 bizottság működött 217 

fővel, tehát rendkívül nagy apparátussal. A gépipari vállalatok összes dolgozói 

létszámának 62%-a tett felajánlást a koreai hét során. A verseny megszervezésében, a 

munkások mozgósításában és az üzemek versenybizottságában is érvényesülnie kellett a 

pártbizottság irányító szerepének.797 A koreai hét során is általános jelenség volt az 

anyaghiány. A gépipari vállalatokról készült jelentésben kiemelik a Ganz Vagon- és 

Gépgyárat, a Ganz Villamossági Gyárat és az Óbudai Hajógyárat. Az Államgazdasági 

Osztály azonban újra a vállalatok vezetőit tette felelőssé, és elbagatellizálta az 

anyaghiányt. Jelentésében hangsúlyozta, hogy „Ha a vállalatvezetés a Koreai Műszakra 

lelkiismeretesebben készült volna fel, úgy még az itt-ott megmutatkozó anyaghiánynak 

sem lett volna szabad bekövetkeznie.”798 

Fontos megemlítenünk, hogy a versenyek alkalmával a munkások különféle, 

munkájukkal és a termeléssel kapcsolatos újításokat is végeztek. Az MDP kezdetektől 

úgy vélte, hogy a szocializmus megteremti a lehetőséget arra, hogy a versenyt először 

széles tömegek közt alkalmazzák. Ennek egyik eleme a dolgozók képességeinek tudatos 

fejlesztése lett volna. Ez utóbbit kívánta elérni az újítómozgalom. Az újítások 

kivitelezésére már 1949-ben létrehozták az Újításokat Kivitelező Vállalatot.799 Feladata 

az volt, hogy a beadott újításokat továbbkísérletezze, és ha alkalmazható volt, 

megvalósítsa. 1949-ben a Népgazdasági Tanács látva a benyújtott újítások számának 

növekedését, egymást követően két határozatot is elfogadott az ügyben. Az egyik az 

újítások kötelező bevezetésével, a másik pedig az újítások beruházáskori alkalmazásával 

foglalkozott. Ezek szerint egyrészt a gyakorlatban bevált, „közérdekű”, és a gazdaságos 

termelést érintő újításokat az OT és a felelős minisztérium hozzájárulásával az adott 

                                                 
796 PIL, 47. f. 1844. ő. e. Csepel Autógyárral kapcsolatos iratok, 1950. Koreai hónapot 1953-ig minden évben 
tartottak, 1952-ben például júliusban volt koreai verseny. Forrás: MNL PML, XXXV-18, 4. d. 17. ő. e. A 
Csepel Autógyár Pártbizottságának három hónapos munkaterve 1952. június 1.–október 1. 
797 MNL OL, M-KS 276. f. 97. cs. 68. ő. e. 
798 MNL OL, M-KS 276. f. 116. cs. 53. d. 40. ő. e. Összefoglaló jelentés. Melléklet, 1950. augusztus 17. 
799 Az újításokért adható jutalmakat 1948-tól kormányrendeletben szabályozták: 11.940/1948. Korm. sz. rend. 
„A műszaki újítások díjazása és az újításokkal kapcsolatos ügyek intézése.” Magyar Közlöny Rendeletek Tára, 264. 
sz. 1948. november 30. 2475–2478. 1949. szeptemberben Országos Újító Kongresszust tartottak Budapesten.  
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iparban kötelezővé tehették. Másrészt az újításokat a beruházások alkalmával is fel 

lehetett használni.800 

Újítások címén tömegesen fizettek nagyobb összegeket, melyek bevezetése 

időnként éveket is késett, vagy meg sem valósult. Országosan az 1951-ig beadott több 

mint 117 ezer újító javaslatból 47 ezret fogadtak el, annak egyharmada azonban nem 

került bevezetésre. Az eredmények ebben a vonatkozásban tehát felemásak lettek. A 

Csepel Autógyárat a források azon vállalatok közé sorolták, ahol a legtöbb használható 

újítást nyújtották be, elsősorban az esztergálási és megmunkálási technikákban.801 1950 

májusáig a dolgozók 328 újítást adtak be, melyből 80-at elfogadott a gyári „újító 

bizottság”. Az újításokban Glatz Ferenc járt az élen, aki összesen tíz újítást adott be, és 

mind a tízet elfogadták. A Csepel Autógyárban az újítások elkészítésével külön 

szervezeti egység, a Kísérleti Üzem foglalkozott. Ennek az üzemnek a feladata volt 

továbbá az új gyártmányok és prototípusok bevezetése és kipróbálása. 

Azonban tudni kell, ha használható volt az újítás, ha nem, a felajánlások valódisága 

sok esetben megkérdőjelezhető volt. Terhes György ÁEK-ellenőr a koreai héttel és az 

1950. augusztusi versenyfelajánlásokkal kapcsolatosan megállapította, hogy a vállalási 

lapokat – amelyeket a műhelyekben raktak le – nem tartották rendben. Jelentése szerint 

a 3 ezer egyéni felajánló részére 1950. augusztusig több mint 4 ezer vállalási lap fogyott 

el. Legnagyobb része a vállalási lapoknak koszos, zsíros, gondozatlan állapotban volt 

vagy meg sem találták. A Motorgyárban például 100 közül mindössze 20 volt konkrét 

vállalás.802 A fenti adatokból is látható, hogy a dolgozók, ha tehették és érdekelte őket, 

számtalan újítást is benyújthattak. Sz. Antal interjúalanyommal történt beszélgetés során 

elsődlegesen a próbálkozás lehetősége jelenik meg: […] „beadtam újítást, ha 

elfogadták, kaptam érte pénzt, jutalmat.”803 

Mindazonáltal elmondható, hogy a dolgozók számára – ha elfogadták újítási 

javaslataikat – minden bizonnyal nem volt haszontalan a próbálkozás. Az OT, a 

Nehézipari Minisztérium, a Könnyűipari Minisztérium, valamint a Műszaki és 

Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) 1950. júliusban különböző 

témákban írt ki pályázatot 45 ezer forint összértékben. A pályázat felhívása a 

                                                 
800 124/7/1949. N. T. sz. határozat. „Az újítások, találmányok és korszerű termelési módszerek 
alkalmazásának kötelező bevezetése.” valamint 125/7/1949. N. T. sz. határozat. „Újítások felhasználásáról a 
beruházások megvalósítása során.” Népgazdasági Tanács Határozatainak Tára, 6–7. sz. 1949. augusztus 29. 40. és 
41. 
801 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I–600. 
802 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I–600. 
803 Interjú Sz. Antallal. Budapest, 2015. Készítette: Kiss András. 
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sztahanovista műhely megszervezésére, folyamatos gyártási módszerek 

megszervezésére és a megelőző karbantartásra vonatkozott. Általános célként a 

„szocialista tervgazdálkodás előbbre vitelét” jelölték meg, azonban a magas 

nyereményösszeg nem szolgált mást, mint a Sztahanov-mozgalom és általában a 

versenymozgalom üzemekben történő meggyökereztetését. Az elbírálás egyik fő 

szempontja nyilván a minél nagyobb gazdasági eredmény elérése volt.804 

Figyelemre méltó Apró Antalnak805 az újításokkal kapcsolatban elmondott 

beszámolója, amelyben egyrészt elismerően szólt a versenymozgalom fejlődéséről, de 

egyben érzékeltette, hogy valami még sincs rendben: „A teljesítményszázalékok nagyon 

emelkednek, de ezek mögött tényleges teljesítmény nincs [….] 1946-ban beadtak egy 

javaslatot a mozdony tűzcsapok ívláng hegesztésére vonatkozóan. Azóta reklamáljuk, 

hogy mi van ezzel az újítással. Már ötször adtak rá határidőt, most a legújabb, amit 

adtak 1951. május 16-a. Az újítás bevezetése 26 ezer forintot jelentene az üzemben. 

1946 óta tologatják az aktákat. Jó lesz megnézni az újítások területén ezt az anarchiát, 

ami ott van. A munkaverseny-mozgalom nem túlzás, tömegmozgalommá fejlődött. 

Vannak olyan jelentések, ahol az áll, hogy a dolgozók 85–90%-a versenyben van. Azért 

teszem ezt szóvá, mert ez egy kis túlzás. Sajnos a sajtóban is napvilágot látnak az ilyen 

számok.”806 A munkások évente országosan több ezer újítást is benyújtottak. Ezekből 

például 1952-ben 6712 darabot fogadtak el, melyeket végül beépítettek a 

munkafolyamatokba.807 A Csepel Autógyárban, 1951. novemberben az 1952. évi 

műszaki-fejlesztési tervre való felkészülés és javaslatgyűjtés idején a benyújtott 

javaslatok száma már elérte 2400 darabot. 1951 folyamán a II. negyedévben az 

autógyári dolgozók havonta átlagosan 240 újítási és ésszerűsítési javaslatot adtak be, 

amely a III. negyedévben már 641-re emelkedett.808 1952-ben a beadott újítások száma 

havonta átlagosan 632 darab volt. Mindezekből a vállalat jelentése szerint 11 millió 300 

ezer forint megtakarítást értek el, ellentétben az 1951. évvel, amikor a bizonylatok által 

közvetlenül kimutatott „megtakarítási eredmény” 4 millió forintot tett ki.809 

                                                 
804 MNL OL, M-KS 276. f. 116. cs. 53. d. 40. ő. e. Üzemszervezési pályázati felhívás, 1950. július 15. 
805 Apró Antal (1913–1994), kommunista politikus. 1948 és 1951 között a SZOT főtitkára. 1949 és 1952 
között, majd 1953-ban az Elnöki Tanács tagja. 1952-ben építőanyag-ipari miniszter, majd ezt követően 1953-
tól az építésügyi miniszter helyettese. 
806 MNL OL, M-KS 276. f. 52. cs. 12. ő. e. A magyar népgazdaság fejlesztésének legközelebbi feladatai, 1950. 
május 31.–június 1. Apró Antal hozzászólása. 
807 BELÉNYI, i. m. 2009. 204. 
808 MRA, Duzs János és Domonkos József előadása „Hogyan vesznek részt a dolgozók a Csepel Autógyár 1952-es 
tervének a kidolgozásában” címmel. A Petőfi Rádió 1952. január 15-i adása. 
809 MNL PML, XXXV-18, 3. d. 10. ő. e. A Csepel Autógyár beszámolója az újítási mozgalom fejlődéséről, 
1953. június 4. 



266 

A párt vezetői jól látták, hogy a kampányszerű felajánlások és a fellendülés után a 

munkaversenyben stagnálás, sőt több helyen visszaesés következett be. Országos 

szinten az egyéni versenyzők számának növekedése megállt, a sztahanovista 

teljesítmények visszaestek. A Győri Vagongyár egyik sztahanovistája kezdetben 727%-

ot, ezt követően 250%-ot, majd „csak” 185%-ot ért el. A jelentés arról számolt be, hogy 

„Tömegessé váltak a norma- és bércsalások, súlyosan meglazult a munkafegyelem.” A 

stagnálást az Államgazdasági Osztály a pártszervezetek, a szakszervezet és általában a 

szervezés számlájára írta.810 

Jelentős problémát okozott, hogy a vállalat gyártelepén egyes szervezeti egységeket 

meg sem találtak a szervező feladatokat végző funkcionáriusok. Mindezek ellenére a 

mozgalom kezdetben eredményeket tudott felmutatni. 1950. november 7-ére már 

vállalás történt az ezredik tehergépkocsi elkészítésére, amit a nehéz körülmények 

ellenére teljesítettek is. Az általánosan szinte minden nagyobb üzemre jellemző hó végi 

kampánymunka és az ebből eredő rohammunka a továbbiakban is meghatározó 

jellemzője volt a Csepel Autógyári munkaverseny-mozgalmaknak. 

Az állandósulni látszó nyersanyaghiányt a vállalatvezetés adminisztratív lépésekkel 

kívánta orvosolni. Javasolták egy Bér- és Termelési Bizottság, valamint egy Szakmai 

Bizottság létrehozását, melyeknek előírták a versenyvonatkozású feladataikat is. 

Felállítottak egy ún. „versenytörzset” is azzal a céllal, hogy a folyó ügyeket intézze, és a 

program teljesítését kvázi ellenőrizze. Továbbá előkészítette az üzemi bizottságnak a 

versennyel kapcsolatos határozatait is. A versenyek helyi szintű adminisztrációját 

bonyolította, hogy a Bér- és Termelési Bizottság munkájának könnyítése címén 

szakbizottságokat is alakítottak. A bizottságban dolgozók a saját szakterületükön 

határozták meg a verseny főbb „súlyponti” feladatait. A szakbizottságok 

megszervezésének eredetileg az volt a jelentősége, hogy közvetlenül bevonják a 

versenybe a szakmai területen felelős műszaki és gazdasági vezetőket és az adott 

területen kimagasló eredményeket elért dolgozókat. Az adminisztratív intézkedések 

azonban nem járultak hozzá a versenyek elterjedéséhez, mindazonáltal a mozgalom 

átmeneti sikereket tudott felmutatni. 

A munkások teljesítményét az elkészített termékek vagy alkatrészek mennyiségével 

mérték. Ez azonban nyitva hagyta a termék minőségének a kérdését. Ha az adott termék 

egyáltalán nem felelt meg a minőségi követelményeknek, a selejtet ki sem fizették, vagy 

                                                 
810 MNL OL, M-KS 276. f. 116. cs. 53. d. 40. ő. e. Üzemszervezési pályázati felhívás, 1950. július 15. 
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levonták a munkás béréből egy bizonyos százalék erejéig. Kevéssé ismert, hogy az 

autógyári munkaversenyek során egy sajátságos „ösztönző-büntető” rendszert alkottak 

meg. Ezek szerint minden selejt és minden műszakból történő késés után 5 „rossz” 

pontot adtak a dolgozóknak. Ami a rendszer ösztönző részét illeti, a munkások a beadott 

újításaik után darabonként 15 „jó” pontot kaptak. Ez a rendszer és elfogadás esetén a 

pénzbeli jutalom magyarázza a beadott újítások magas számát. Az ösztönzés rendszere 

azonban itt nem állt meg. A Dolgozó Ifjúsági Szövetség (DISZ) munkájában való aktív 

részvételért, minden egyes funkció után 3 pontot, minden új brigád megalapításakor 

pedig 20 pontot számolhattak el. Érdekes ellenben, hogy a munkaversenyben való 

részvételért egyénenként – meglehetően kevés – 2 jó pont volt szerezhető.811 

A pártvezetés arra törekedett, hogy a versenyek kampányszerűségét csökkentse. 

Mindez azonban szükségessé tette, hogy a versenyeket az üzemekben folyamatosan 

működésben tartsák. A koreai műszakot követően az Államgazdasági Osztály javaslatot 

készített újabb munkaverseny beindításának az ütemtervére. Ebben a verseny politikai 

előkészítésével, az elindítás módjával és a dolgozók bevonásával foglalkoztak. A 

mozgalomnak a „Fejezzük be az 1950-es tervet november 7-ére” címet adták és az 

osztályon üzemenként kijelölték azokat a sztahanovistákat, akik a sajtónak, rádiónak, 

Rákosi Mátyásnak leveleket írnak, valamint elsők között felajánlásokat tesznek. 

Közöttük találjuk Horváth Edét, Loy Árpádot812 is, aki külön versenymozgalmat is 

indított. A kijelölt vállalatok között ugyan nem szerepelt a Csepel Autógyár, azonban a 

munkaversenybe szintén bekapcsolódott.813  

Mindeközben az Államgazdasági Osztályon két üzem vizsgálatával összefüggésben 

újra foglalkoztak a Sztahanov-mozgalom kérdésével.814 A jelentés rámutat arra a 

problémára, miszerint a sztahanovisták magas teljesítménye túlságosan kiugró volt, 

ezért azt a munkások megpróbálták visszafogni. Az osztály ezeket az „ellenség” 

tevékenységeként értelmezte, és arra utalt, hogy a műhelyekben a sztahanovisták 

számára már-már irreális feltételeket teremtenek. A MÁVAG-ban például két 

sztahanovistának Tóth Menyhért időelemző olyan normát állapított meg, amellyel csak 

                                                 
811 Fényszóró, 1950. december 17-i szám. 
812 Loy Árpád (1906–1987), sztahanovista vájár. Nevéhez kötődik az 1952 januárjában meghirdetett „Termelj 
ma többet, mint tegnap!” elnevezésű versenymozgalom. 1948 és 1953 között a Szabad Nép folyamatosan 
ismertette termelési eredményeit, és életéről külön összefoglalót készített. Lásd: Szabad Nép, 1952. március 23. 
813 MNL OL, M-KS 276. f. 116. cs. 53. d. 40. ő. e. Javaslat a koreai hét utáni verseny beindításának 
ütemtervére, 1950. augusztus 17. Egy munkaverseny „alulról jövő” és „spontán” kezdeményezését elemzi 
Belényi a Kistext példáján keresztül. Lásd: BELÉNYI, i. m. 2009. 202. 
814 A vizsgálatba a MÁVAG-ot és a Fémáru és Szerszámgépgyárat vonták be, itt csak a MÁVAG-ra hozunk 
példát. 
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75%-ot tudott teljesíteni, melyre állítólag azt a kijelentést tette: „hogy ebből ajánljanak 

fel Rákosinak.”815 Az egyéni versenyzők létszáma és a brigádok száma 1949 és 1950 

folyamán az Államgazdasági Osztályon készült kimutatás szerint a következőképpen 

alakult. 

 

Egyéni versenyzők létszáma az iparban816 

 Létszám A dolgozók %-ában 

1949. december 202.300 31 

1950. február 211.000 33.8 

1950. november 391.200 51.7 

Brigádok száma és létszáma az iparban 

 Száma Létszám 

1949. december 19.340 138.600 

1950. november 38.200 254.600 

 

Az egyéni versenyezők létszáma és a brigádok száma az iparban 1949–1950 

Forrás: MNL OL, M-KS 276. f. 116. cs. 53. d. 38. ő. e. 

AZ 1951. FEBRUÁRI KONGRESSZUSI VERSENY 

 

1951-re a munkaverseny-mozgalom országos elterjedéséről beszélhetünk. Az 

Államgazdasági Osztály 1951. februárban jelentést készített a kongresszusi 

munkaversenyről, melyben a Csepel Autógyár mellett további üzemeket, mint például 

Ózd és a MÁVAG kohászati üzemeit, a Vörös Csillag Traktorgyárat és a Rákosi Mátyás 

Vas- és Fémműveket emelték ki. A versenyfelhívást az MDP II. kongresszusára 

időzítették, és szinte valamennyi ipari üzemben sor került versenyfelajánlásokra. 1951 

januárjában a kongresszusra készülve az autógyári pártbizottságban is állandóan 

napirendi téma volt a munkaverseny üzemi helyzete. A verseny kampányszerűségét 

Poldauf Béla felszólalása jól érzékelteti: „A munkaverseny területén történtek még 

hiányosságok, munkaverseny van, csak nincs munkaverseny-mozgalom. A 

munkaverseny tartalmas mozgalmi munkává váljon, még mindig nem tudtuk elég 

                                                 
815 MNL OL, M-KS 276. f. 116. cs. 53. d. 40. ő. e. Jelentés a Sztahanov-mozgalom megszilárdításának és 
kiszélesítésének vizsgálatáról, 1950. október 27. 
816 Az építőipar adataival együtt. 
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tartalommal megtölteni.”817  1951. február 8-ig országosan a gyáriparban, az 

építőiparban, a bányászatban és a közlekedésben összesen 600 ezer dolgozó tett egyéni 

felajánlást teljesítménye növelésére. Az autógyárban 3782 fő tett egyéni felajánlást, 

amely az összes dolgozó 64.7%-át tette ki. A további adatokat a következő, különböző 

szempontokat tartalmazó, összesített táblázatban közöljük. 

 

 Létszám (fő) Százalékban 

Egyéni vállalás 3782 64.7% 

Brigádok818 1161 – 

Műszaki dolgozók 607 87 

Fiatal szakmunkások 1000 61.5 

Munkásnők 833 61.7%819 

Versenyben álló 

összes dolgozó 

4943 85% 

 

A Csepel Autógyár részvétele a kongresszusi munkaversenyben 

Forrás: MNL OL, M-KS 276. f. 116. cs. 53. d. 38. ő. e. 

 

A nagyüzemi példákon keresztül bemutatott munkaversennyel kapcsolatban kiemelik, 

hogy az autógyári dolgozók nagy része ekkor még „kétlaki” munkás volt. Mindez azt 

jelentette, hogy a lakóhelyük és a gyár között naponta ingáztak, mely nyilvánvalóan 

hatással volt a 100% alatt teljesítők számának alakulására. Tudni kell, hogy a dolgozók 

felajánlásainak teljesítését sok esetben akadályozta a kooperáló vállalatok késedelmes 

anyagszállítása is.820 Így például a Magyar Vagon- és Gépgyár aggregát és a Magyar 

Acélművek rugószállításai késtek jelentősen. A verseny alatt olyan eset is előfordult, 

hogy a rugószállítások késése miatt a Járműgyár részlegesen több napra leállt a 

termelésben. Ennek ellenére 1951. február elejéig a felajánlott 24 darab 

tehergépkocsiból 7 darabot sikerült legyártani. Az autógyár ezen időszakig 25 m3 

faanyagot, 78 tonna szenet és kb. 30 ezer forintnak megfelelő összegű villamossági 

felszerelést tudott megtakarítani a jelentés szerint. Az Államgazdasági Osztály kiemelte 

az autógyár motorgyári lángedző brigádját, akik például vállalták, hogy az addigi 265 

                                                 
817 MNL PML, XXXV-18. 1. d. 1. ő. e. Beszámoló a pártbizottság munkájáról, 1951. január 11. 
818 A verseny során a brigádok száma 155 volt. 
819 Az összes munkásnők százalékában. 
820 Lásd a 4. 4. számú alfejezet megállapításait. 
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%-os átlagteljesítményüket 1951. február 24-éig 315%-ra emelik. A brigád 

tevékenységének érdekessége, hogy szinte minden tagja megkapta a sztahanovista 

oklevelet, és az autógyár első sztahanovista brigádját alkották. 

1951. február 2-án az autógyár még „harcban” volt a kongresszusi verseny legjobb 

üzeme címért a KGM Járműipari Főosztály keretein belül, a későbbi heti időközönként 

készült jelentések ellenben már nem említik az első helyezettek között.821 Mindebből 

arra következtethetünk, hogy a jelentésben is említett akadozó nyersanyagellátás a 

vállalások teljesítésére is érzékenyen hatott. 1951. február elején az üzemet még az 

„élenjárók” között találhatjuk, ezt követően csak az 1951. február 17-i jelentés 

foglalkozik az autógyári vállalásokkal és eredményekkel. Ezek szerint a Csepel 

Autógyár ismét az „élenjáró” üzemek közé került a Vörös Csillag Traktorgyár után a 

második helyen, megelőzve azonban a Magyar Vagon- és Gépgyárat. Ugyan februárban 

nem teljesítették túl tervüket – vállalták, hogy a kongresszus napjáig822 24 darab 

gépkocsival gyártanak többet – […] „azonban minden feltételt biztosítottak, hogy 

vállalásukat a Kongresszus napjáig teljesítsék.”823 

A vállalat a fent említetthez hasonlóan számtalan anyagtakarékossági felajánlást 

tett, melyet kiegészítettek a szerszám-, az üzemanyagköltségek és a selejt számának 

csökkentésével. A jelentés külön kiemeli, hogy szovjet minta alapján az autógyárban 

szerszámtakarékossági mozgalmat indítottak, melynek eredményeként február 12-én 

152 ezer forint megtakarítást értek el. A különböző keltezésű jelentések alapján érdemes 

megfigyelnünk az üzem termelésének nagyfokú kiszolgáltatottságát és érzékenységét a 

legapróbb üzemen belüli és kívüli problémákkal kapcsolatban is. Az 1951. február 2. és 

február 17. között eltelt kevéssel több, mint két hét elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy 

a vállalat még a versenyjelentésekbe se kerüljön be. Mindazonáltal azt is tudni kell, 

hogy a versenyvállalások teljesítése nem szűnt meg, a végrehajtásában azonban újra 

egyenetlenség mutatkozott. 

A vállalások teljesítésében látványos fordulatról az 1951. február 21-i jelentés adott 

hírt. E szerint az autógyár már megelőzte a Vörös Csillag Traktorgyárat, és az első 

helyre került a versenyben. Az 1951. február 25-ig vállalt 24 darab tehergépkocsit 

február 21-ig legyártották. A vállalások azonban sok esetben nem álltak meg pusztán a 

kongresszus „tiszteletére” történő felajánlásokban. Az autógyár dolgozói például 

                                                 
821 MNL OL, M-KS 276. f. 116. cs. 53. d. 38. ő. e. Nagyüzemi példák a kongresszusi munkaverseny 
helyzetéről, 1951. február 8. 
822 Az MDP II. kongresszusa 1951. február 25-én kezdődött és március 2-áig tartott. 
823 MNL OL, M-KS 276. f. 116. cs. 53. d. 38. ő. e. 1951. február 17. 
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negyedéves vállalásokat is tettek, például felajánlották, hogy az első negyedév végére – 

március végéig – tehergépkocsinként 2500 forinttal csökkentik az önköltséget. Az első 

ilyen tehergépkocsit, melynél a megtakarítást elérték, már február 14-én legyártották. 

Felajánlásuk érdekessége – amit a jelentés is kiemelt – hogy mozgalmat szerveztek 

az eldobott és elromlott szerszámok újrahasznosítása érdekében. Az autógyár 1951. 

február 23-án is tartotta „versenypozícióját”, melyet azzal is erősített, hogy az osztály 

számításai szerint 812 ezer forintot takarítottak meg az anyagköltségen. Meg kell 

említenünk, hogy a jelentés szól az autógyár új vállalásairól, melyek szerint a 

kongresszus napjáig, azaz február 25-éig a terven felül 30 darab motort is legyártanak. 

Mindez azonban nehezen képzelhető el. Egyrészt mert a jelentés részeredményt nem 

közöl a teljesítésről, másrészt két nappal a kongresszus kezdete előtt – még abban az 

esetben is, ha előtte egy héttel történik a vállalás – teljesen irreálisnak tűnhet 30 darab 

motor legyártása. Mindazonáltal a jelentések kimagasló teljesítményszázalékokat 

közölnek. Ezek szerint a fahulladékok felhasználásában 280%-os, az elektromos 

készülékek területén 261%-os, a szerszámköltségek megtakarításában 167%-os, a 

szénfelhasználásban 450%-os, valamint az üzemanyag-megtakarításban 338%-os 

teljesítményeket értek el.824 A következő táblázat a kongresszusi versenynek az 1951. 

februári eredmény kimutatását tartalmazza az autógyárban. 

Árutermelés terváron 

I. negyedévi Február hó 

Operatív terv Tervből teljesítve % Terv Teljesítés % 

121.679 68.4 40.213 44.059 109.6 

Teljes termelés terváron 

I. negyedévi Február hó 

Operatív terv Tervből teljesítve % Terv Teljesítés % 

118.581 70.1 40.065 43.629 108.9 

 

A Csepel Autógyár áru- és teljes termelése a kongresszusi versenyben, ezer forintban 

Forrás: MNL OL, M-KS 276. f. 116. cs. 53. d. 39. ő. e. 

 

Mindezek ellenére az MDP Államgazdasági Osztálya a Központi Vezetőség 

Kongresszusi Zászlaját az Ózdi Kohászati Üzemeknek javasolta. A verseny elbírálását 

                                                 
824 U. o. 1951. február 23. 
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az MDP Szervező Bizottsága által megadott szempontok, a minisztériumok, a 

szakszervezetek jelentései és a helyszíni vizsgálatok alapján végezték el. Rendkívül 

érdekes, hogy az 1951. február 26-i összefoglaló jelentés a kohó- és gépipari üzemek 

kategóriájában szintén nem említi meg az autógyárat.825 A fent leírt kiugróan magas 

autógyári eredményekkel kapcsolatban az Államgazdasági Osztály nem közölt 

részleteket, nem úgy, mint más vállalatok esetében. A beérkezett jelentések között az 

osztálynak is feltűntek a magas eredményszázalékok, ezért a minisztériumok a 

felügyeletük alá tartozó vállalatok teljesítményeivel kapcsolatban vizsgálatokat 

végeztek. Ennek nyomán kimutatták, hogy az Egyesült Izzó például 4500 egyéni 

versenyzőt jelentett, azonban kitudódott, hogy összesen 2500 fő vett részt a 

kongresszusi versenyben. A Mosoly utcai építkezéssel826 kapcsolatban az osztály 

megállapította, hogy Hegedűs Gyula brigádja 622%-os sikerét úgy érte el, hogy minden 

brigádtag eredményét összeadták.827 Az Építésügyi Minisztérium Munka- és Bérügyi 

Főosztálya munkaverseny-csoportjának jelentésében például azt olvashatjuk, hogy 

egyes vállalatok „szándékosan vagy gondatlanul olyan jelentéseket adtak, amelyek nem 

fedik a valóságot.”828 

Hasonló helyzetről tudósítanak a többi minisztérium feljegyzései is. A Bánya- és 

Energiaügyi Minisztérium feljegyzésében arról írt, hogy a Szénbányászati Főosztálytól 

bekért kimutatásokban előfordult, hogy a főosztály alá tartozó vállalatok több mint 8 

millió forintos túlteljesítésüket emelték ki, azonban 16 millió forintos lemaradásukat 

elhallgatták.829 Egy 1951. március 6-án kelt átfogó jelentés a Csepel Autógyárat az 

„élen haladó” üzemek közé sorolta, amelynek „belső szervezete az anyagraktártól a 

készáruraktárig szinte óramű pontossággal működött.” Rendkívül érdekes, hogy az 

autógyár felajánlásainak teljesítéséről a március 6-i jelentés már elismerően szólt, 

kiemelve, hogy bár 1951. januári tervét nem teljesítette, februárban viszont 112.9%-os 

eredményt sikerült elérni a munkaverseny során. 

A jelentés további furcsasága, hogy az irreális adatokat tartalmazó beszámolókat 

még csak meg sem említette, kizárólag a Sztahanov-mozgalomban elért eredményekre 
                                                 
825 U. o. 1951. február 26. 
826 A forrás nem közli, hogy az építkezés és a versenyvállalás mely minisztérium alá tartozó vállalatnál történt. 
827 MNL OL, M-KS 276. f. 116. cs. 53. d. 39. ő. e. K/9/a/944/1951. Az Államgazdasági Osztály jelentése, 
1951. március 5. 
828 U. o. K/9/a/945/1951. Az Építésügyi Minisztérium feljegyzése az MDP Államgazdasági Osztályának, 
1951. március 6. A hamis adatokat szolgáltató vállalatoknál a felelősök megállapítása után fegyelmi eljárásokat 
indítottak, és pénzbüntetést szabtak ki. Bizonyos esetekben azonban elmaradt a felelősségre vonás, és a 
vállalat igazgatóját mindössze szóban figyelmeztették.  
829 U. o. K/9/a/949/1951. A Bánya- és Energiaügyi Minisztérium Tervfőosztályának feljegyzése Csatár 
György részére az irreális jelentésekről, 1951. március 6. 
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és általában a pozitív tendenciákra helyezte a hangsúlyt néhány aprónak nevezhető 

kivételtől eltekintve. Az általános megállapítások közé tartozott, hogy a vállalásokat a 

bányák kivételével az üzemek többségében teljesítették vagy túlteljesítették. Az 

Államgazdasági Osztály ebből és a túlteljesítésből arra következtetett, hogy […] „a 

vállalások sok helyütt lazák voltak és nem számoltak kellő mértékben a dolgozók 

versenylendületével. […] A Kongresszusi Verseny eredményei azt mutatják, hogy a 

normák, elsősorban a gépiparban, tovább lazultak. Ennek egyik oka kétségtelenül a 

100% alatt teljesítők számának csökkentése érdekében elkövetett normalazítások. A 

másik általánosabb oka, hogy a verseny fő formája még mindig a normával való 

versenyzés, mely akarva, nem akarva a norma lazításának irányába hat.”830  

Érdekes jelenségre mutat rá a Könnyűipari Minisztérium is, mely szerint a 

felügyelete alá tartozó pamutszövödék a kongresszusi verseny során igyekeztek a 

készleten lévő jobb minőségű anyagokat felhasználni, és minden átállítást vagy 

cikkváltoztatást elhalasztani. Mindezzel kiugró eredményeket tudtak elérni. „Ennek 

böjtje mutatkozik a kongresszusi hét után, amikor persze az átlagosnál rosszabb anyag 

kerül feldolgozásra egyrészt, másrészt az átállások és cikkváltozások száma nagyobb az 

átlagosnál.”831 A verseny gazdasági kiértékeléséről készült jelentésben is úgy 

kalkuláltak, hogy ezt követően a nehézipari üzemek általában nem fogják tartani a 

februári „csúcseredményeiket”. Az Államgazdasági Osztályon annak a reményüknek 

adtak hangot, hogy szerint az eredmények a „kiindulási pont fölötti szinten 

stabilizálódhatnak.” A Csepel Autógyár esetében ez azt jelentette, hogy az 1951. 

március havi első dekád tervelőirányzata 97 darab tehergépjármű volt, amelyet 3 darab 

tehergépkocsival tudtak túlteljesíteni.832 

Fontos hangsúlyozni, hogy a kongresszusi munkaverseny az egyik legnagyobb 

szabású verseny volt a vizsgált időszakunkban mind a résztvevők számát, mind pedig a 

szervezését és előkészítését tekintve. Mindennek ellenére az MDP Államgazdasági 

Osztálya nem volt megelégedve az eredményekkel, és megjegyezte, hogy még „számos 

olyan üzem is akadt, ahol a norma alatt teljesítők száma alacsonyabb, mint a 

normarendezés előtt.” 833 Fontos azt is tudni, hogy a verseny állásáról iparáganként, 

ötnaponta a nagyobb üzemek igazgatóinak és szakszervezeti funkcionáriusainak 

                                                 
830 U. o. K/9/17/956. A kongresszusi munkaverseny értékelése és javaslatok a verseny továbbvitelére, 1951. 
március 6. 
831 U. o. K/9/a/1039. Ajtai Miklós könnyűipari miniszterhelyettes levele Csatár Györgynek, 1951. március 10. 
832 U. o. A kongresszusi munkaverseny gazdasági kiértékelése, 1951. március 15. 
833 MNL OL, M-KS 276. f. 116. cs. 53. d. 38. ő. e. Az Államgazdasági Osztály jelentése a kongresszusi 
munkaverseny helyzetéről, 1951. február 10. Következő idézet ugyaninnen. 
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együttesen kellett értékelni a verseny aktuális eredményeit. A pártvezetés menet közben 

azonban úgy gondolhatta, hogy van még javítani való a verseny szervezésén és az 

eredményeken. Ezért rendkívül éles stílusban, külön instrukciókat is megfogalmazott: 

„A jelentésben külön hangsúllyal kell beszélni az üzemi pártszervezetek és az üzemi 

bizottságok munkájáról, valamint a dolgozók politikai hangulatáról. E nélkül a jelentés 

ismét komoly kritikát fog kapni!!! […]  A Kongresszusi Hétre való előkészítés pedig, a 

műszaki feltételek megteremtése mellett elsősorban politikai-felvilágosító munkát 

igényel!!” 

Továbbra is a kongresszusi munkaversenynél maradva fontos tudni, hogy a 

zárójelentést az adatok beérkezését követően 1951. március 13-án készítették el az 

Államgazdasági Osztályon. Ezek szerint a kohó- és gépiparban a kongresszusi 

munkaversenyben a női munkások 72.3%-a, a fiatal munkásoknak pedig 76.9%-a vett 

részt. A jelentésben a Csepel Autógyárra vonatkozóan is értékes adatokat találunk. 

Megtudhatjuk, hogy az autógyárban a verseny során indították el az ún. „Nazarova” 

mozgalmat, valamint a Sztahanov-mozgalom egy „magasabb fejlődési formáját” 

kezdték meghonosítani. A jelentés ennek tudja be, hogy a Csepel Autógyár Sztahanov 

ifjúsági brigádja a verseny alkalmával 658%-ot teljesített. A felajánlások teljesítésének 

tulajdonították az autógyári diszpécserszolgálat operatív tevékenységét, amely a 

szükséges anyagok elosztásáról intézkedett. Kevéssé ismert, hogy a vállalatnál a 

diszpécserszolgálat feladata volt, hogy a versenyvállalások adatait és nyilvánosságát a 

munkások számára biztosítsák. A szolgálat munkája hozzájárult, hogy a dolgozók 

grafikonon keresztül követhették műhelyük teljesítményét. A jelentés hozzáteszi, hogy 

„A grafikonok szerinti bontott termelési tervet egész a munkapadokig bontották, ezeken 

a felajánlásokat is feltüntetve.”834 

 

FELAJÁNLÁSOK ÉS MUNKAVERSENYEK 1953-IG 

 

A fentiek ismeretében minden bizonnyal érdekes információval szolgál Sz. Antal 

interjúalanyom megállapítása, mely szerint a tervüket tűzön-vízen keresztül teljesíteni 

kellett. Ahogy ő fogalmazott: „Mindenre képesek voltunk.”835 Megjegyzése utalhat a 

heti 110 órás munkájára vagy akár más dolgozóknak – mivel ő személyesen nem célzott 

                                                 
834 MNL OL, M-KS 276. f. 116. cs. 53. d. 39. ő. e. 1133/520/1951. A kongresszusi munkaverseny gazdasági 
kiértékelése. Melléklet, 1951. március 16. 
835 Interjú Sz. Antallal. Budapest, 2015. Készítette: Kiss András. 
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erre – a felajánlásokkal történő trükközésére. Arra a kérdésemre, hogy milyen 

tapasztalatai voltak a munkaversenyekkel kapcsolatban, lényegre törően válaszolt: 

„Kiválogatták erre az embereket, ezek mind turbózott dolgok voltak, alátettek a 

sztahanovistáknak. Horváth Ede836 is ilyen volt, csak egy fajta terméket gyártott, 

aládolgoztak nekik. Voltam egyéni munkás, élmunkás, sztahanovista, ezt tudtam, hogy 

mindig pénzzel jár.”837 Válaszából kitűnik, hogy a bér elsődleges tényező volt számára. 

Ugyanis – ahogy erre a disszertációban többször is utaltunk – előfordult, hogy Sz. Antal 

az 1950-es évek elején akár ezer forintot is megkeresett egy héten, amely jelentős 

összegnek számított. Az autógyár 1951. év eleji termelésével kapcsolatban az ÁEK 

iratai kiemelik, hogy termelése elsődlegesen a kooperáló vállalatok akadozó szállításai 

miatt nem volt folyamatos. A terv teljesítését ezért a munkaversennyel kötötték össze. 

Ki kell hangsúlyozni, hogy ezek szerint a teljesítést, illetve a túlteljesítést a vállalat 

egyedül a munkaverseny-mozgalomnak köszönhette. 1951. áprilisban az autógyár 

dolgozóinak 82.1%-a volt versenyben.838 

Munkaversenyeket a vállalatok egy másik „szinten” is folytattak. Az üzemek 

egymás közt is tettek felajánlásokat, melyeket „páros versenyeknek” neveztek. A Csepel 

Autógyár egyik ilyen „partnere” a győri Magyar Vagon- és Gépgyár volt, de bármelyik 

járműipari vállalat bekapcsolódhatott a versenybe. Az autógyár 1950-ben versenyben 

állt a Vörös Csillag Traktorgyárral és az Ikarus Karosszéria- és Járműgyárral is. 1950 

végén az autógyár és a győri gyár összehasonlításában azt írták, hogy a munkaverseny-

mozgalom még „hiányos” , azonban „állandó felfejlődésben van.” [t. i. a Csepel 

Autógyárban – K. A. megj.] Az üzemek közötti versennyel mindössze a munkaverseny 

vállalatokon belüli fejlesztését kívánták elérni.839 Az autógyár az újabb 

versenyszerződést 1951. március végén kötötte meg, amellyel kapcsolatban elvárták, 

hogy teljes évre szóljon. A versenyszerződéseken belül meghatározták a főbb 

                                                 
836 Horváth Ede (1924–1998), vasesztergályos, kommunista politikus, vállalatigazgató. 1938 és 1951 között a 
győri Vagon- és Gépgyárban dolgozott szakmunkásként. Országos hírnévre a Sztahanov-mozgalom kapcsán 
tett szert. 1951-ben a Győri Autógyár műszaki osztályvezetője, majd 1952 és 1963 között a Győri 
Szerszámgépgyár igazgatója. Ezt követően 1989-ig a RÁBA Magyar Vagon- és Gépgyár vezérigazgatója. 1956 
és 1967 között az MSZMP KB póttagja, 1970-től a rendszerváltásig rendes tagja volt. Horváth Ede a „sztálini 
műszak” alatt kezdetben 933%-ot, később pedig 1764%-ot teljesített. Forrás: MNL OL, M-KS 276. f. 116. cs. 
53. d. 40. ő. e. A SZOT Operatív Bizottságának jelentése a Sztálin születésnapjára szervezett munkafelajánlási 
mozgalomról, 1949. november 30. Horváth Ede teljesítményét tovább növelte és már egy 1949-ben Gerő 
Ernő részére készített feljegyzésben kiemelték 2352%-os teljesítményével. Forrás: MNL OL, XIX-A-2-ii, 64. 
d. Sz. n./1949. Feljegyzés Gerő Ernő részére a kimagasló eredményt elért dolgozókról, 1949. december 8. 
837 Interjú Sz. Antallal. Budapest, 2015. Készítette: Kiss András. 
838 Lásd a 143. oldal megállapításait. 
839 MNL OL, M-KS 276. f. 95. cs. 68. ő. e. A magyar gépjárműgyártás jelenlegi helyzete és perspektívája, 1950. 
december 8. Alapos vizsgálatot igényelnének az egymással kooperáló vállalatok közös versenyvállalásai és a 
nyersanyag- vagy alkatrészszállítások elmaradásából keletkező konfliktusok összevető elemzése. 
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csomópontokat, mint például május 1-jét, augusztus 20-át vagy november 7-ét.840 Egy 

már 1951. áprilisban kelt kimutatás szerint a kohó- és gépipari vállalatok 66.4%-a lépett 

egymással versenybe, az autógyár pedig a Vörös Csillag Traktorgyárral folytatott 

versenyben az első lett. A páros versenyvállalást az üzemek részére kötelező jelleggel 

előírták. Óvatosan arra is ügyeltek, hogy olyan üzemeket indítsanak versenybe, amelyek 

feltehetően teljesítik a tervüket. 

Azonban elmondható, hogy nem minden esetben sikerült jól a „párosítás.” Egy, az 

üzemekről készített feljegyzés szerint például a Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek 

Martin Műve, az Ózdi Kohászati Üzemek és a MÁVAG Kohászati Üzemek841 versenye 

– amely hármas verseny volt – már rosszabbul sikerült. Az üzemek rossz 

összehasonlítási alapot adtak, mivel ha Ózd és a MÁVAG teljesítését elemezték, akkor 

kedvezőtlen eredményeket kaptak az ott futó kísérleti munkák miatt. A feljegyzés úgy 

fogalmazott: […] „ezáltal nem minden esetben van biztosítva a tervteljesítés. Helyes 

volna, ha ezt a párosítást megváltoztatnánk oly módon, hogy az egész Rákosi Művek 

Acélmű lépne versenybe az Ózdi és MÁVAG Kohászati Üzemekkel, ezzel elérnénk, hogy 

a fenti üzemek reálisabb alapokon versenyezhetnének.” 842 

Mint ahogy utaltunk rá, a versenyvállalásokat egy-egy nagyobb kampányt követően 

is életben kívánták tartani az üzemekben. A Csepel Autógyárral kapcsolatban 

kifejezetten megemlítik, hogy a kongresszusi munkaversenyt követően a hó végi 

rohammunka rendkívüli méreteket öltött. A kérdésről készült feljegyzés szerint az 

autógyár 1951. július havi tervelőirányzata egyes típusokból – melyet részletesen nem 

közölnek – 92 darab volt. Azonban sem 1951. július első, sem második dekádjában 

„egyetlen egy autó sem került ki az üzemből”. A vállalat a harmadik dekádban ellenben 

100 darabot készített. A forrás nem közli ennek az érdekes jelenségnek az okát, de 

gyaníthatjuk, hogy a 20 napos kihagyás oka a nyersanyaghiány lehetett. Hasonló 

helyzetről árulkodnak a Vörös Csillag Traktorgyár rohammunkáiról szóló 

összehasonlító adatok is, melyek szerint július havi előirányzatukat az első dekádban 5, 

a másodikban 57, a harmadikban pedig 211 darabszámban tudták teljesíteni, amely 

végül 101%-os eredményt jelentett. Hiányosságként közli a feljegyzés azt is, hogy a 

vállalások ellenőrzését az üzemek felelősei teljesen elhanyagolták, és az üzemekben 

                                                 
840 MNL OL, M-KS 276. f. 116. cs. 53. d. 41. ő. e. K/9/a/1261/1951. Javaslat a páros versenyekre, 1951. 
március 23. 
841 A forrás itt a Diósgyőrben található kohászati üzemre utal. 
842 MNL OL, M-KS 276. f. 116. cs. 53. d. 41. ő. e. A KGM Tervfőosztályának feljegyzése az Államgazdasági 
Osztály részére, 1951. április 19. Következő idézet ugyaninnen. 
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általános volt az a hangulat, miszerint […] „csak vállalást kell kötni, a teljesítés nem 

fontos.” 

A pártvezetés és a KGM sem volt megelégedve a minisztériumi 

versenymozgalommal. Általában a versenyek üzemi fejlődését nem tartották 

megfelelőnek. Mivel ekkor már a felemelt ötéves terv alapján kellett az üzemeknek 

dolgozniuk, szinte folyamatosan további tartalékok mozgósítását kívánták meg a 

vállalatoktól. A KGM Bér- és Munkaügyi Főosztályának előterjesztése szerint a 

minisztérium vállalatainál a munkaverseny-mozgalom nem a terv teljesítésére épült. Ez 

azért is érdekes megállapítás, ugyanis más forrásokban éppen ennek ellenkezőjét 

találjuk. Ezek szerint például, ahogy erre utaltunk is, a terv teljesítését sok esetben 

éppen a munkaverseny-mozgalom tette lehetővé a Csepel Autógyárban. Annál 

fontosabb a minisztériumnak az a megállapítása, mely szerint a versenyek kiértékelése 

sokszor bürokratikus, a nyilvánosságra kerülő eredményeknek pedig a többi dolgozóra 

nincs mozgósító hatása. Ezért sem maradhatott más módszer, mint az, hogy a kiugró 

teljesítményeket elérő sztahanovistákon keresztül próbálták a versenyszellemet 

fenntartani. A minisztériumban a versenyek kérdéséhez a disszertációban már 

bemutatott Velikánov, és egy másik szovjet tanácsadó, Vazsenyin is hozzászólt. 

Előadásaikban a szovjet módszereket sulykolták, és azt, hogy a szervezésben 

változtatásokra van szükség. Az, hogy mennyire idegen volt a magyar valóságtól a 

szovjet tapasztalatok magyarországi meghonosítása, mi sem mutatja jobban, mint a fenti 

előterjesztés. Ezek szerint a minisztériumban még mindig az volt napirenden, hogy a 

versenyekkel kapcsolatban meghatározzák a gazdasági vezetés, a minisztérium és a 

szakszervezetek alapvető feladatait.843 1951. októberben az ipar összes dolgozóinak 

mintegy 65%-a tett felajánlást a munkaversenyek során. Sztahanovista oklevéllel 36 

ezer főt, jelvénnyel pedig 11 ezer dolgozót tüntettek ki.844 

1951. november 7-e alkalmából indított munkaverseny-mozgalomban újra hasonló 

tendenciák kezdetek mutatkozni. A „céldátum” közeledtével, melyet minden 

versenyben lévő munkásnak ismételgettek az üzemi versenyfelelősök, újabb nagyobb 

volumenű rohammunkára lehetett számítani az üzemekben. A vállalatoknál azonban 

hasonló problémák jöttek elő, mint a korábbiakban. Az Ózdi Kohászati Üzemekben 

1951. október harmadik hetében a VI. számú kemencénél az üst elkészítésének hibája 

                                                 
843 MNL OL, M-KS 276. f. 116. cs. 53. d. 41. ő. e. A KGM Bér- és Munkaügyi Főosztályának előterjesztése a 
KGM Kollégiuma részére, 1951. október 4. 
844 Munkások Magyarországon, i. m. 2000. 210. 
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miatt például 4 órás termelési kiesés történt. A Ganz Hajógyárban több száz munkás 

termelését akadályozta az oxigénhiány, amely a hajóprogramban jelentős lemaradást 

okozott a verseny közepén. Különösen nagy lemaradások keletkeztek a havi (itt az 

októberi) terv teljesítésében azoknál az üzemeknél, amelyek termelése a bedolgozó 

üzemek szállításaitól függött. A Csepel Autógyár 1951. október 20-ig a havi tervéből 

mindössze 18.7%-ot, a Vörös Csillag Traktorgyár 34.3%-ot, a mozdonyok gyártásában 

pedig 33.3%-ot teljesített. Ebből arra a következtetésre juthatunk, hogy a hátralévő 11 

nap során az üzemekben rendkívüli rohammunka folyt. Az időszakos versenybeszámoló 

jelentés a következő tapasztalatokat fogalmazta meg: „Ezek a példák az iparvezetés és 

az ellenőrzés gyengeségeit mutatják, amely akadályozza a dolgozókat abban, hogy 

tervüket, november 7-i felajánlásukat teljesítsék, túlteljesítsék.”845 

1951. november 3-án a Vasas Szakszervezet székházában a november 7-i verseny 

kapcsán sztahanovista munkaértekezletre került sor. A megbeszélés célja feltehetően az 

volt, hogy a járműgyártás területén dolgozó sztahanovistákat az eddigieknél jobban 

bevonják a terv teljesítésébe, és további instrukciókat adjanak számukra. Az értekezlet 

érdekességét az adja, hogy a KGM Járműipari Főosztály, a VASAS Szakszervezet, 

számos üzem igazgatója és sztahanovistája is jelen voltak. Az értekezleten részt vett 

Horváth Ede, a Győri Szerszámgépgyár igazgatója, több sztahanovista a Magyar 

Vagon- és Gépgyárból és a Ganz Hajógyárból. A Csepel Autógyárat összesen négy fő 

képviselte, köztük Bíró Ferencné és Zentai Béla vállalatvezetők, Mednyánszky Anna és 

Tofán Sándor sztahanovisták. A megbeszélés további célja az volt, hogy 

hangsúlyozottan a vállalatigazgatók tudomására hozzák egyéni felelősségüket a verseny 

és általában a termelési terv teljesítésével kapcsolatban.846 

A találkozón a minisztériumi előadók az MDP II. kongresszusán Rákosi és Gerő 

által az ötéves terv teljesítése kapcsán megfogalmazott szólamokat, mint 

„aranyigazságot” adták tovább, és kiemelték a járműgyártás tervének fontosságát. Az 

értekezletnek azért is szükségét látták, mert a minisztérium képviselői a járműgyártás 

tervének súlyos lemaradását érzékelték. Szilágyi Sándor, a KGM Járműipari 

Főosztályának vezetője mindemellett azt hangsúlyozta, hogy […] „lerögzíthetjük, és azt 

hiszem, az értekezlet minden résztvevője velem egyetért ebben, tervünk reális, 

                                                 
845 MNL OL, M-KS 276. f. 116. cs. 53. d. 41. ő. e. K/9/a/3815/1951. A KGM versenybizottságának 
jelentése a november 7-e tiszteletére indított munkaverseny helyzetéről, 1951. október 26. 
846 A vállalati vezetőknek a tervteljesítéssel kapcsolatos motivációjáról lásd: KORNAI, i. m. 1989. 77–79. 
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maradéktalanul teljesíthető, sőt túl is teljesíthető.” 847 A találkozó végeredményben nem 

szólt másról, mint hogy az egyes üzemekben található „nem megfelelő” jelenségeket a 

felszínre hozzák. További érdekes megjegyzés, hogy […] „a minden áron való 

tervteljesítés számunkra nem megfelelő, a szocialista termelés fejlődését nem segíti elő. 

Törvényszerűség az, hogy a szocialista iparnak olcsóbban kell jobbat termelnie, mint a 

kapitalista iparnak.”848 

Annak is hangot adtak, hogy a minisztérium szerint az üzemeknek minden 

lehetőségük meg van arra, hogy az 1951. évi tervet teljesítsék. Szilágyi itt 

ellenpéldaként a Vörös Csillag Traktorgyárat emelte ki, ahol szerinte „felütötte fejét a 

pesszimista hangulat”, amit abból vont le, hogy közölték a minisztériummal, tervük 

már így is túlfeszített, és azt „az év végére képtelenség teljesíteni”. A minisztérium a 

tervteljesítés érdekében nyilvánvalóan az egyes vállalatok jelenlévő igazgatóit akarta 

arra sarkallni, hogy minden erejüket, „rejtett tartalékaikat” az 1951. évi terv teljesítésére 

összpontosítsák. Különösen érdekes, hogy Bíró Ferencné és Horváth Ede, akik 

jelenvoltak az értekezleten és az elnökség tagjai is voltak, mégsem szólaltak fel. 

Fontos megfigyelnünk, hogy a minisztérium képviselője az egyéni felelősség 

szerepét kívánta a legjobban a vállalatvezetők tudomására hozni: […] „mégpedig azért, 

mert egyéni felelősségen keresztül tudunk érvényt szerezni annak, hogy tervünket 

teljesítsük.” Ezen a téren jó eredményeket elérő vállalatként, a Kismotor és Gépgyárat 

nevezte meg. Azonban hozzá kell tennünk, és erre Szilágyi is utalt, hogy a gyár vezetője 

emiatt idejének túlnyomó részét az ellenőrzéssel töltöti. Ezzel párhuzamosan 

megfigyelhető az a törekvés is, miszerint a takarékossági intézkedésekkel kapcsolatban 

a vállalatvezető felelősségét és hatáskörét kisebb egységek (gyáregységek, műhelyek) 

vezetőire akarták átruházni. Szilágyi Sándor már-már maratoni referátumában a 

szocialista termelés „lendítőkerekének” nevezte a munkaversenyeket, azonban nyomban 

hozzá is tette, hogy „De még mindég érezzük az ízét annak, hogy a munkaversenyben 

fellángolások vannak, s aztán elalszik a tűz, vagy egyszóval kampányszerű jelleget ölt.” 

Mednyánszky Anna fiatal sztahanovista felszólalásában – melynek során 

folyamatosan Rákosi Mátyásra utalt – azonban jól érzékelhető, hogy azt a Csepel 

Autógyár Pártbizottságán készíthették. Mondanivalójában kritika nem kaphatott helyet, 

és ideológiai szólamokkal volt tele, amit egy sztahanovistától el is vártak: […] „Én 

                                                 
847 MNL OL, M-KS 276. f. 116. cs. 53. d. 41. ő. e. K/9/e/2473/1951. Jegyzőkönyv a VASAS Szakszervezet 
székházában tartott sztahanovista munkaértekezletről, 1951. november 3. Az értekezletről 19 oldalas 
jegyzőkönyv készült. 
848 U. o. Szilágyi Sándor felszólalása. 
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egyszerű paraszt családból származom. […]  A Horthy-rendszer gondoskodott arról, 

hogy csak négy elemit tudjak elvégezni. Most pedig a szocializmusban az esti műszaki 

egyetem hallgatója vagyok. Eleinte bizony én sem tudtam azt, hogy miért is kell tanulni, 

de amikor Rákosi elvtársnál voltam, Ő is felhívta a figyelmemet a tanulás fontosságára. 

[…]  Azért tanulok, hogy még nagyobb tudással, még hasznosabb tagja legyek a 

szocialista társadalomnak.849 

Mednyánszkyt az autógyárban mindenki a fiatal, faluról elszármazott 

munkáslányként ismerte. Őt és munkaverseny-teljesítményét az autógyári pártbizottság 

hamar felismerte és a korszakban ünnepelt sztahanovisták közé emelte. Tóth Eszter 

Zsófia tanulmányában leírja, hogy az 1950-es években a propaganda előszeretettel 

ábrázolta a férfias foglalkozásokban dolgozó nőket példaképként a sajtóban, 

filmhíradókban. A munkásnők szerepe nem csupán a vállalat társadalma előtt jelent meg 

követendő példaként. A magyar társadalom egésze elé is állították őket, mint, akik a 

„munka frontján” is azonos teljesítményekre képesek a férfiakkal.850 Mednyánszky 

Annához hasonló tartalommal szólalt fel a vállalat képviseletében jelenlévő Tofán 

Sándor is. Hozzászólásában azonban ő már továbbment, és azt „üzente” a Csepel 

Autógyárnak szállító üzemeknek, hogy „id őben küldjenek anyagot, hogy tudjanak 

sztahanovista üzemekké válni.”851 

A Ganz Vagon- és Gépgyár sztahanovistája, Dévai Gyula azonban még ennél is 

élesebben vetette fel a problémákat, némiképp vitajellegűvé téve az értekezletet. A 

felszólalásokból számára az derült ki, amit a saját üzemi termelési értekezletein is látott, 

miszerint […] „itt is ugyanúgy mutogatnak egymásra az elvtársak, mint otthon. […] 

Mindig másban látják a hibát.” Majd hozzátette: „Egyik üzemünkben 36 órázik az egyik 

elvtárs. Mikor megkérdeztem tőle, hogy miért órázik, felsóhajt, hogy vállalását teljesíti. 

A dolgozók vállalják, hogy a tervet teljesítik, de azt nem, hogyan. Nincs anyag, 

nincsenek meg a feltételek, és ezért van szükség ilyen erőfeszítésre. […] Szerintem az 

ilyen 36 órás emberfeletti munka az egészség rovására megy.” – fogalmazott nyíltan.852 

Dévai Gyula hozzászólását követően már hasonló nehézségekről adtak számot a 

                                                 
849 U. o. Mednyánszky Anna felszólalása. 
850 Tóth Eszter Zsófia Horváth Sándorral és Majtényi Györggyel egy 1995 és 1997 között végzett 
munkaverseny-kutatásuk eredményeként adatbázist készített a Szabad Nép munkaversennyel kapcsolatos 
cikkeiből. A kutatás fókuszában az 1948 és 1953 között leggyakrabban említett élmunkás és sztahanovista 
kitüntetettek álltak. TÓTH ESZTER ZSÓFIA, i. m. 2008. 271. 
851 MNL OL, M-KS 276. f. 116. cs. 53. d. 41. ő. e. K/9/e/2473/1951. Tofán Sándor hozzászólása. 
852 U. o. Dévai Gyula hozzászólása. 
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jelenlévő üzemek sztahanovistái is, kiegészítve azt az üzemekben lévő 

szakmunkáshiánnyal. 

Zentai Béla például azt emelte ki, hogy az autógyári művezetők az előírt 

technológiai sorrendet általában nem tartották be. „A jól kidolgozott műveletterveket 

felborítják, s így jön létre a kapkodás.” – állapította meg Zentai. Utalt arra is, hogy az 

autógyárban is jelentősen megnőtt a hó végi rohammunka, azonban érdekes módon 

mindezt már nem az anyaghiány, hanem egyszerűen a fegyelmezetlenség számlájára 

írta. Elmondása szerint a vállalat motorműhelyében október 31-én fordult elő először, 

hogy a dolgozók hazamehettek, és nem kellett túlórázniuk.853 Az autógyár 1951. IV 

negyedévi rohammunkákkal elért teljesítménye után elnyerte az „Élüzem” címet, melyet 

1952. I. negyedévében is megtartott.854 A cím eléréséhez két tényező járult hozzá 

egyidejűleg. Az egyik a már említett rohammunka, a másik pedig az 1951. évi terv 

lemaradásának behozása. Az autógyár 1951. évi árutermelését 100.3%-ra, évi teljes 

termelését pedig 105.6%-ra teljesítette.855 

1952. január 22-én a Csepel Autógyár és az arra kijelölt kollektíva levelet írt Rákosi 

Mátyásnak március 9-i közelgő 60. születésnapja alkalmából. A kerek évforduló újabb 

alkalmat teremtett az autógyári mozgalom gyors és robbanásszerű felfuttatásának. A 

„versenyfelajánlási menetrend” alapján az autógyárnak megszabták, hogy a Szabad Nép 

1952. január 23-i számában megjelenő ózdi felhívásra az autógyárnak kell újabb 

vállalást tenni.856 Az autógyár korábbi problémájára is rávilágít, hogy a vállalások 

között első helyen szerepelt a motorgyári és járműgyári futószalag ütemes, 100%-os 

tervszerűséggel történő termelése. Ehhez kapcsolódóan felajánlották, hogy az 1952. I. 

negyedévi tehergépkocsi tervet két nappal a határidő előtt teljesítik. A második pont a 

tízezredik motor határidő előtti elkészítése volt 1952. március 1-jére. A további 

felajánlások az állásidő, a selejt csökkentésére és a munkafegyelem javítására 

vonatkoztak. Érdekesség, hogy az autógyárban vállalták, hogy a 86 fő sztahanovista 

létszámot márciusra 100 főre emelik, amely egy ilyen nagy létszámú vállalat esetében 

                                                 
853 U. o. Zentai Béla hozzászólása. 
854 A Csepel Autógyár műszaki vezetőinek munkája a szocialista versenyben. Kiadja a Magyar Dolgozók 
Pártja KV Agitációs és Propaganda Osztály, Budapest, 1952. 4. 
855 MNL PML, XXXV-18. 4. d. 19. ő. e. A Csepel Autógyár Pártbizottságának jelentése megyei 
pártbizottságnak, 1952. február 25. 
856 MNL PML, XXXV-18, 4. d. 14. ő. e. Titkári értekezlet jegyzőkönyve, 1952. január 21. továbbá: Szabad 
Nép, 1952. január 23-i szám. A gyáregységeknek a vállalásokat már reggel 9 óráig meg kellett tenniük, és még 
aznap délben vállalati szinten el kellett készíteni.  
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nem tűnik nagy kihívásnak.857 Mindezek ellenére a vállalat jelentős erőkifejtés mellett 

teljesítette a vállalások nagy részét. 1952. júniusban a sztahanovisták összes létszáma 

már 119 fő volt. Közülük okleveles fizikai munkás 68 fő, műszaki 31 fő, jelvényes 

fizikai munkás 17 fő és jelvényes műszaki munkás 3 fő.858  

Az autógyári munkaverseny-mozgalomról készült összefoglalókon keresztül egy 

érdekes kettősségre lehetünk figyelmesek. Egyrészt a jelentésekben rendre kiemelik azt, 

hogy az autógyárban a versenymozgalom rendkívül erős volt, mely a tervek 

teljesítéséhez jelentősen hozzájárul. Másrészt megfigyelhető, hogy valójában a vállalat 

„mélyén”, a munkapadok szintjén a verseny sok esetben valójában felületes maradt. 

Ezekben az esetekben a vállalatvezető, a szakszervezet és a pártbizottság munkájára 

történnek elmarasztaló megjegyzések. A Rákosi Mátyás 60. születésnapja utáni 

tapasztalatokat összegző jelentés egyes dolgozók versennyel kapcsolatos 

tájékozottságára hívja fel a figyelmet. „Kovajlov-mozgalom859 az üzemben nincs. Itt 

ismét arra hivatkoznak, hogy a sztahanovista körökön belül szóban adják át egymásnak 

tapasztalataikat. Ennél a vállalatnál ismét az tapasztalható, mint a kérdésekre adott 

válaszokból kitűnt, hogy fogalmuk sincs arról, hogy mi a Kovajlov-mozgalom.”860 H. 

József, a Normáliagyár munkása állítólag arról panaszkodott, hogy művezetője csak 

azzal foglalkozik, „aki piál vele”. A jelentés olyan példát is hoz, amikor a munkások, 

bár teljesítették a sztahanovistákra vonatkozó feltételeket, azonban mégsem kaptak 

jelvényt. Ez esetben például „M. elvtárs a versenyiroda861 vezetője és az Üzemi 

Bizottság termelési felelőse arra hivatkoztak, hogy Bíró elvtársnővel ebben a kérdésben 

nem tudtak egyetérteni, de hogy miben nem tudtak egyetérteni, azt nem voltak hajlandók 

elmondani.” Az ilyen esetek mögött feltételezhetően a potenciális sztahanovista jelölt 

múltjában lehetett a „hiba.” H. Kálmán, a Motorgyár IX-es műhelyében 1951. októberi 

200, majd 300%-os teljesítménye után, melyet új normájával is tartani tudott, megkapta 

az oklevelet, azonban a jelvényt nem. A jelentés készítője, amikor megkérdezte tőle, 

                                                 
857 MNL OL, M-KS 276. f. 95. cs. 41. ő. e. A Csepel Autógyár kollektívájának levele a KGM Járműipari 
Főosztályának, 1952. január 22. A levelet megküldték a minisztériumnak, ahonnan az Ipari- és Közlekedési 
Osztályhoz, majd az MDP Államgazdasági Osztályához került. 
858 MNL OL, M-KS 276. f. 95. cs. 46. ő. e. A KGM feljegyzése a Sztahanov-mozgalom ellenőrzéséről, 1952. 
június 11. 
859 Helyesen: Kovaljov-mozgalom. F. Kovaljov szovjet textilipari mérnök. Kovaljov módszere az volt, hogy 
csoportosan tanította be gyárának munkásait. 
860 MNL OL, M-KS 276. f. 95. cs. 46. ő. e. A KGM feljegyzése a Sztahanov-mozgalom ellenőrzéséről, 1952. 
június 11. Következő idézet ugyaninnen. 
861 Ahogy arra Belényi is utalt, 1951-től a bürokratikusan és nehézkesen működő versenyirodákat a 
vállalatoknál megszüntették. 1952-től a versenyeket a vállalati szakszervezet szervezte és bonyolította le. 
Feltételezhető, hogy a Csepel Autógyárban továbbra is „versenyirodának” nevezték azt a helyiséget, ahol a 
szakszervezet az ügyeket intézte. Lásd: BELÉNYI, i. m. 2009. 203.    
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hogy miért nem kapott még jelvényt, nem tudott válaszolni. Ezt követően azonban 

megnyílt, és a következőket mondta: […] „3 évvel ezelőtt a gyárban történt lopásba őt 

is belekeverték, s ezért a Pártból is kizárták.”862 

Az az „élüzem” cím ellenére a helyzet 1952-ben is a korábbi évekhez hasonló volt. 

A hónap végi rohammunkák a Csepel Autógyárban is rendkívüli méreteket öltöttek, 

amelyek nyilvánvalóan a versenyek teljesíthetőségére is rányomták a bélyegüket. Ezért 

már a VASAS szakszervezet is vizsgálódott az autógyárban. Ennek középpontjában a 

kifizetett túlórák és részben a munkavédelem helyzete álltak. A vizsgálatról egyenesen 

Kossa István kohó- és gépipari minisztert és nem az Autó- és Traktoripari Trösztöt 

tájékoztatták. Ebben megállapították, hogy a harmadik dekádban, tehát a hónap végén a 

rohammunka általános jelenség az autógyárban. 

A Motorgyár 10. műhelyében például Hatvani János, a 8. műhelyben Gajdácsi 

István 24 órát dolgoztak. A levél további dolgozókat is említ, mint például a 

Hajtóműgyárban Panyi János szerelőt és Nagy Ágnes munkást, akik a „B” műhelyben 

36 órát dolgoztak „egyfolytában”. A legsúlyosabbnak Lakatos István 

alkatrészműhelyben dolgozó munkás esetét tekintették, aki állítólag kedd reggel ment 

be dolgozni és péntek estig „egyfolytában bent volt.” Hasonló helyzetről számoltak be a 

Szerszámgépgyárban dolgozó munkásokkal kapcsolatban. A jelentés egyértelműen a 

Csepel Autógyár vezetőségét nevezte meg a dolgozók 24, 36 és 48 órás dolgoztatásának 

felelőseként. „Ugyanakkor ezek a dolgozók egyfolytában ennyi ideig dolgozni nem 

képesek. Az első 8 óra után már a munka intenzitásuk csökken és a 20 órán felüli munka 

jóformán semmit sem ér, azonban az a veszély áll fenn, hogy a balesetek száma 

megszaporodik. Bizonyítja továbbá azt, hogy a Csepel Autógyárban a műszaki vezetés 

nem teremtette meg Gerő [Ernő] elvtárs által kiadott útmutatás alapján az ütemes 

termelést.”863 

A szakszervezet Kossa István tudomására kívánta hozni az autógyári állásidők és a 

túlórák nagy számát, aki feltehetően már amúgy is tudott az ottani állapotokról. Az 

összes dolgozóra vetítve 1952 júliusában az állásidő anyag- és munkára várás miatt 26 

ezer órát tett ki, amely rendkívülinek mondható. A szakszervezet szervezetlenségre és a 

vállalat vezetőségének tehetetlenségére gyanakodott. A valódi ok azonban az akadozó 

nyersanyagellátás lehetett. A szakszervezet mindazonáltal Bíró Ferencné vagy más 

                                                 
862 MNL OL, M-KS 276. f. 95. cs. 46. ő. e. 
863 MNL OL, M-KS 276. f. 95. cs. 27. ő. e. A VASAS Szakszervezet levele Kossa István részére a Csepel 
Autógyár hónap végi rohammunkáival kapcsolatban, 1952. augusztus 6. A dokumentumot közli: KISS 
ANDRÁS, i. m. 2013. 
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felelős megbüntetését kérte. Az ügy természetesen az ATIT-hoz és az MDP KV Ipari és 

Közlekedési Osztályához is eljutott, ahol kiemelten foglalkoztak az ehhez hasonló 

ügyekkel. Az osztály vezetőjének, Sebő Lászlónak telefonon kiadott utasítására a KGM 

megvizsgálta az autógyári állapotokat. A vizsgálat során megállapították, hogy a 

dolgozók a bent töltött időnek 1/3-ad részét vagy felét ténylegesen állásidőben töltötték, 

tehát 12 óra esetében 4–6 órát. A rohammunkák okaival kapcsolatban arra jutottak, 

hogy az a Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek öntödéjéből kikerülő önvények selejtjei 

miatt történt rendszeresen, amely a sorban csak a huszadik művelet után derült ki. Mivel 

a szalagtermelést nem akarták megszakítani, és a szereldének biztosítani kellett az 

állandó szállítást, ezért minden túlórát és állásidőt vállalva a munkásokat berendelték 

dolgozni. 

A másik okként a motorgyár egyik legfontosabb gépének, az országban egyetlen 

Krause finomfúró gépnek az állandó meghibásodását nevezték meg, amely szintén 

akadályozta a szalag zavartalan működését. Sebő László a levélre az üggyel 

kapcsolatban a következőket írta: „E vizsgálat mellett közvetlenül is felhívtam Bíró 

e[lvtárs]nőt a probléma kiküszöbölésére. A megoldást csak a külső kooperáció 

megjavításában látja. Megemlítettem, hogy ebben nem értek teljesen egyet, és a kérdést 

továbbra is figyelemmel kísérem."864 Fontos kiemelni, hogy ilyen körülmények között a 

tervek, de még a versenyvállalások teljesítései is óriási áldozatokat igényeltek a 

munkásoktól. A Csepel Autógyár vezérigazgatója, Zentai Béla és a volt vezérigazgató 

Bíró Ferencné is nagyon jól ismerte az autógyári termelési folyamatokat. Felelősségre 

vonásuk komolyan végül fel sem merült. 

Annak érdekében, hogy a pártvezetés a versenymozgalmak területén elérje a 

munkásokat, általában a vállalatok közép- és alsószintű műszaki vezetőit (művezetőket) 

vette célba. 1952. január 12-én Gerő Ernő egy gazdasági vezetők számára tartott 

országos értekezleten szintén megemlítette a Csepel Autógyár gyakori hónap végi 

rohammunkáit és az egyenetlen termelést: „A Csepel Gépkocsigyár a múlt év 

novemberében [t. i. 1951. novemberben – K. A. megj.] az első dekádban kiadott 55 kész 

tehergépkocsit, a másodikban 113-at, a harmadikban pedig 256-ot.”865 Mindez abban a 

                                                 
864 U. o. A KGM levele az MDP KV Ipari és Közlekedési Osztályához a Csepel Autógyárban tapasztalható 
rohammunkákról, 1952. szeptember 20. 
865 A Csepel Autógyár műszaki vezetőinek munkája, i. m. 1952. 6. Gerőnek a Csepel Autógyárral kapcsolatban 
elmondott gondolatait az 1953-ban készült iparstatisztikai kézikönyv is átvette kiemelve a termelés 
egyenetlenségét és a hónap végi autógyári rohammunkát. „A Csepel gépkocsigyár Gerő elvtárs által említett termelése 
például nem mondható egyenletesnek, annak ellenére sem, hogy termelése egy hónapon belül dekádról-dekádra emelkedett.” 
LUKÁCS, i. m. 1953. 89. 
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negyedévben történt, amikor az autógyár teljesítménye alapján elnyerte az „Élüzem” 

kitüntetést. A vállalatnál Gerő beszédét azonnal kiértékelték, és kijelölték a feladatokat 

is. Az egyenletes termelés érdekében a munkásokkal mindennap együtt dolgozó 

művezetőket mozgósították a feladatokra. 

A műszaki vezetők munkájáról készült propagandafüzet Rács Jánoson, a 

présműhely sztahanovistáján és művezetőjén keresztül mutatta be a „helyes” 

versenyvállalás menetét. Ezek alapján Rács, ahhoz, hogy műhelye megtehesse a 

versenyvállalásokat, felkereste a Járműgyár vezetőjét, Kende Lászlót, aki történetesen 

részt vett Bírónéval a már említett moszkvai tanulmányúton. Kifejezésre juttatta: […] 

„tudnom kell: biztosítja-e folyamatosan az üzemvezetőség a terven felüli munkához is az 

anyagot. Mert bizony mi már nem akarunk a régi rossz módszerekkel, a hó eleji 

lazsálással és a hó végi hajrával termelni. Jogosan kívánják meg tőlem a dolgozók, 

hogy folyamatosan biztosítsam munkájukhoz az anyagot.” 866 Rács János, mint jó 

sztahanovista ezt követően visszament műhelyébe, és közölte munkásaival elvárásait, 

többek között a munkafegyelem tartását. A felajánlás teljesítése innentől kezdve 

nyilvánvalóan nem Rács Jánoson múlt. Annak ellenére, hogy a művezetők kaptak 

ígéretet „felső műszaki vezetésüktől” az anyagok biztosítására, azok sok esetben 

mégsem érkeztek meg időben a műhelyekbe. Az autógyár vezetőinek még 1951 év eleji 

3 hónapos moszkvai tanulmányútját követően a ZISZ Gyárban szerzett tapasztalatok 

alapján 1952-től a Csepel Autógyárban bevezették a Műszaki és Szervezési 

Intézkedések Tervét. Ezt általában az iparban, de az autógyári szakzsargonban is 

„műszintervnek” nevezték, melytől az egyenletes termelés megvalósulását remélték. 

Eredetileg azt a célt szolgálta, hogy a termeléshez szükséges eszközök, gépek és a 

nyersanyagok az autógyáron belül ütemezetten, a felelősök megnevezésével kerüljenek 

felhasználásra. A műszintervekkel kapcsolatban az is felmerült, hogy a munkásokat 

bevonják a termelési tervezés különböző fázisaiba. Az elgondolás szerint a Csepel 

Autógyár 1953. évi „műszintervének” tapasztalatait más járműipari vállalatoknál is 

alkalmazni kívánták.867 Abból a célból, hogy a vállalat munkásai a tervek kidolgozásába 

egyáltalán bekapcsolódhassanak, az autógyár 12 ezer kötetes könyvtárának anyagából 

ezer tételt kitevő bibliográfiát is összeállítottak. Az autógyár célja ezzel az volt, hogy a 

                                                 
866 A Csepel Autógyár műszaki vezetőinek munkája, i. m. 1952. 10. 
867 MNL OL, XIX-F-2-a, 1. d. Az ATIT Szakszervezeti Bizottságának jelentése, 1952. november 10. 
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munkások a szovjet autóipari szakirodalmat dolgozzák fel 1953. évi tervük 

elkészítéséhez.868 

Kevéssé ismert, hogy a diszpécser-szolgálatot a versenybeszámolókhoz is 

használták. A „műszinterv” például kiemelte az autógyári diszpécsermunka jelentőségét 

is, melyre Bíró Ferencné szovjetunióbeli útjával kapcsolatban részben már utaltunk. 

Hozzá kell tennünk, hogy sok esetben a versenybeszámolókat az üzemvezetőktől a 

diszpécser-telefonon keresztül kérték be. Mindez akár arra is alapot adhatott, hogy a 

szóban közölt adatokat – melyek esetleg nem feleltek meg a valóságnak – később 

korrigálni tudják. A diszpécser-telefon központja az autógyár termelési főnökének 

szobájában lett elhelyezve. Ezen keresztül a gyár vezetői egy időben, egyszerre 

beszélhettek valamennyi üzemvezetővel. A módszer alapvetően hasznosnak bizonyult, 

mert kiiktatta azt, hogy a versenybeszámolók miatt külön ezért összehívják az 

üzemvezetőket, pártitkárokat, üzemi bizottsági elnököket. A versenybeszámoló 

alapvetően úgy zajlott, hogy a gyár igazgatója a pártbizottság titkárával és a 

szakszervezeti elnökkel telefonon kérdéseket intézett az üzemvezetőkhöz, akik 

egyenként válaszoltak hangszórón hallva egymás eredményeit. 

A telefonbeszélgetések és ez által a versenyjelentések minden bizonnyal érdekes 

színfoltját alkották a mozgalomnak. Az egyes üzemvezetők nem lehettek arról 

meggyőződve, hogy a diszpécser-telefon központjában az igazgató, a párt- és az üzemi 

bizottsági titkáron kívül ki hallgatja még a beszélgetésüket. Elképzelhető, hogy a 

beszélgetéseket az autógyárba beépített államvédelmi személyek is hallgathatták, amely 

miatt bárki kellemetlen helyzetbe kerülhetett. A nyersanyaghiány miatti lemaradások és 

az üzemvezetők egymásra mutogatása okán a gyár igazgatója rögtön meg tudta kérdezni 

az illetékeseket. Az egyik ilyen versenybeszámolón állítólag a következő beszélgetés 

hangzott el, melyet az MDP KV Agitációs és Propaganda Osztálya állított össze: – 

Miért nem szállítja a Motorgyár a kardáncsuklókat? – H. Kovács elvtárs, a Motorgyár 

üzemvezetője válaszol: – Nem kaptuk még meg a kardáncsuklóhoz a csuklófejeket. Ezért 

nem tudtuk szállítani. Beleszól a beszélgetésbe a fődiszpécser. – Kovács elvtárs, tudnod 

kell, hogy 240 darab edzett csuklófej van üzemedben a lukcsiszoló gépeken. Miért nem 

vallod be, hogy nem megy ütemesen a köszörülés? H. Kovács elvtárs: – Nincs 

köszörűkövünk. Fődiszpécser: – A köszörűköveket már két nappal ezelőtt beszállítottuk 

                                                 
868 Bibliográfia az 1953. évi műszinterv-feladattervhez. Összeállította a Csepel Autógyár Műszaki 
Dokumentációs és Információs Irodája. Budapest, 1952. 44. Nehezen elképzelhető, hogy az átlagmunkások a 
bibliográfiát haszonnal forgatták. Jelentős részük eredeti, orosz nyelvű könyv és folyóiratcikk volt. 
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üzemedbe. Kifogásaidnak nincs alapja. Hanyag munkátokkal veszélyeztetitek a 

Járműgyár vállalásának teljesítését. Holnapra kérek jelentést, milyen intézkedéseket 

tettél a kardán-csuklók átszállításának ügyében.”869 

Általánosan elmondható, hogy 1953-ra a versenyek folyamatosan veszítettek 

lendületükből. 1953. májusban, a Csepel Autógyárban az országgyűlési választások 

„tiszteletére” folyt verseny, amelyben ekkor még a dolgozók 96.7%-a részt vett. Arány 

kiemelkedően magasnak tűnik. Ezt a „versenyszellemet” akarta a szakszervezet 

biztosítani az 1953. november 7-i műszakra is, azonban ekkor már 75%-ra csökkent a 

felajánlást tevő munkások száma.870 Továbbra is a felső pártszervek utasítására történt 

az ipari munkásság aktivizálása. A mozgalom indulásakor kitűzött célok, mint például 

az anyagokkal történő takarékosság, új munkamódszerek elsajátítása, stb. meghatározói 

maradtak a versenyeknek 1953-at követően is. A dolgozókat már olyan alkalmakra is 

mozgósítani akarták, amelyek korábban nem szerepeltek a fő munkásmozgalmi ünnepek 

listáján. Érdekesség például, hogy a Ganz Vagongyárban Rákosi Mátyás 1952. 

augusztus 14-i miniszterelnöki kinevezésével próbálták a szakmunkás fiatalokat 

felajánlásokra ösztönözni.871 Mindeközben a kultúrbrigádok tevékenysége munkaidőben 

is zajlott, és propagáltak a versenyekben való részvétel érdekében. Ők „énekelték ki” a 

későn jövőket, az igazolatlanul hiányzókat, és ahogy Varga László fogalmazott, ha 

kellett, kipellengérezték a munkásokat.872 Az MDP Titkársága 1952. decemberi ülésén 

úgy ítélte meg, hogy adminisztratív eszközökkel próbálja meg a munkaversenyek és az 

újítások elől az akadályokat elgördíteni. Döntés született ugyanis arról, hogy a 

vállalatok újítási bizottságait 1953. január 1-jétől négy hónapon belül meg kell 

szüntetni. Ennek indokaként említették, hogy az újítások elbírálása fékezi azok gyors 

bevezetését. A vállalatoknál az újítások elbírálásáért, a díjak meghatározásáért és a 

bevezetés elrendeléséért az üzemek igazgatóit tették egy személyben felelőssé.873 1954. 

januárban sor került a munkaversenyek szervezési elvének módosítására is, amivel a 

mozgalom hatékonyságát akarták növelni.874 

                                                 
869 U. o. 30. 
870 MNL PML, XXXV-18, 4. d. 11. ő. e. A Csepel Autógyár Szakszervezeti Bizottságának jelentése a gyár 
versenymozgalmáról, 1953. november 25. 1953. novemberben 6719 dolgozó vett részt a versenyben. 
871 Munkások Magyarországon, i. m. 2000. 271. 
872 VARGA, i. m. 1994. 43. 
873 MNL OL, M-KS 276. f. 54. cs. 223. ő. e. Az Államgazdasági Bizottság előterjesztése az újítási bizottságok 
megszüntetéséről, 1952. december 13. Az újítások ügyeinek intézését a vállalatok igazgatói a főmérnökök 
hatáskörébe utalták. 
874 A Minisztertanács és a SZOT Elnökségének 1009/1954. (II. 3.) számú együttes határozata az országos 
szocialista munkaverseny néhány szervezési elvének módosításáról és a munkaverseny szervezéséről. Magyar 
Közlöny, 8. sz. 1954. február 3. 49–59. A határozatban a sztahanovistákra vonatkozóan megfogalmazták a 
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Fontos kiemelnünk azt is, hogy a mindent uraló mennyiségi szemlélet 

következtében a versenymozgalomban a minőségi gondok is egyre nyilvánvalóbban 

jelentkeztek. A Csepel Autógyár kereskedelmi partnereinek – akik közt több arab 

ország, ezen kívül Kína, Brazília, Argentína, Vietnam és a szocialista országok voltak – 

a minőségi problémák miatt számos kellemetlen ügye támadt. A vállalat kereskedelmi 

szerveként 1951-ben a MOGÜRT-öt és az AUTOKERT jelölték meg. A KGM 

feljegyzése 1954-ben súlyos megállapításokat tett az autógyárat érintő minőségi 

kérdésekkel kapcsolatban: „A minőség védelméről szóló törvény betartásával 

kapcsolatban H. Kovács875 elvtárs nyíltan megmondta, hogyha a törvényt 

következetesen betartanák, úgy a Csepel Autógyárat egy év alatt két gépkocsi sem 

hagyná el.”876 

Összefoglalva, az esetek többségében a minőségi munka rovására ment, hogy a 

munkaverseny-mozgalmat a képzetlen munkaerő alkalmazásával tömegmozgalommá 

fejlesztették. A „rejtett tartalékok” alatt nem csak a különböző autógyári erőforrásokat 

értették. A kommunista ideológia szerint ide tartozott magának a munkásnak a 

megtöbbszöröződött fizikai ereje is. Eszerint minden munkás lényegesen többet tudott 

volna dolgozni, mint, amit addig dolgozott. Ezért a versenyeket követően több munkát 

vártak el tőlük, így a munkások állandó nyomás alatt voltak. A hivatalos pártzsargonban 

úgy fogalmaztak, hogy „fokozni kell a munkaintenzitást.” Az ideológia alapján 

korlátlan lehetőségeket véltek felfedezni magában a munkához való „új” 

viszonyulásban, a munkaversenyekben, az újítómozgalomban és általában a szocialista 

munkamódszerek révén. A versenymozgalomban túlságosan is sok volt a „lökésszerű” 

kampány. A kampányokat ennek következtében szükségszerűen hullámvölgyek 

követték. Ezek olyan sűrű időközönként váltották egymást, hogy az egyes akciók 

átpolitizáláshoz, végrehajtásához és ellenőrzéséhez elegendő idő nem állhatott 

rendelkezésre. Figyelemre méltó az is, hogy a tömegtermelés térhódítása során a 

munkásságban erőteljes átstrukturálódás ment végbe. A munkáshierarchiában a 

korábban döntő fontosságú szakértelem helyett többségében a szériagyártás képessége 

emelt valakit jövedelemben társai fölé. Emiatt viszont a fiatal szakmunkások viszonylag 

                                                                                                                                               
részvétel feltételeit és a követelményeket. Ezek közül az ötödik pont azt tartalmazta, hogy „Munkafegyelme 
példás legyen, ne végezzen feketén túlórát, ne legyen igazolatlan mulasztása.” Ismerteti: BELÉNYI, i. m. 2009. 203. 
875 A Motorgyár gyáregység üzemvezetője 1953. július és 1953. október között. 
876 MNL OL, M-KS 276. f. 95. cs. 195. ő. e. A KGM Műszaki Főosztályának feljegyzése Karádi Gyula kohó- 
és gépipari miniszterhelyettes részére, 1954. február 6. 
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rövid időn belül szert tehettek társaik közötti megbecsültségre is.877 1948 és 1950 között 

az élmunkások és sztahanovisták számának ugrásszerű emelkedéséről beszélhetünk. 

Ebben a három évben 16200 élmunkásjelvényt, míg 1950 és 1953 között 115 ezer 

sztahanovista oklevelet osztottak ki.878 

A Csepel Autógyári munkások vállalásait nehezítette, hogy gyakran került sor a már 

egyszer jóváhagyott tervek módosítására is. Ennek legfőbb okai a nyersanyaghiányban, 

a külföldi megrendelések lemondásában vagy éppen a sürgős rendelésekben 

keresendők. Mindez pedig gátolta a tervek munkapadokig történő lebontását és a 

versenyfelajánlások teljesítését. Felmerülhet a kérdés, hogy a fejezetben elemzett 

versenyfelajánlások mennyiben járultak hozzá a vállalat termelési tervének 

teljesítéséhez? A kérdésre válaszolva elmondható, hogy a munkaverseny-mozgalmat és 

az abból származó többlettermelési értéket nyilvánvalóan nem lehetett beépíteni a 

tervekbe. Mindazonáltal a pártvezetés a tervek teljesítésében számított rá. Az elgondolás 

azon alapult, hogy a versenyeket a szocialista termelés fejlődésének „objektív” 

szükségszerűségeként és törvényszerűségeként vették figyelembe.879 Meg kell 

említenünk, hogy a felettes szervek általában tudták, hogy a vállalat termelési terveit 

csakis a munkaversenyek közbeiktatásával képesek teljesíteni. Erre utalnak a vizsgált 

időszakban keletkezett állami ellenőrzési és az állambiztonsági iratok is. Ahogy már az 

előző fejezetben is kifejtettük, a vállalat által elért eredmények javarészt a munkások 

versenyfelajánlásainak és a hónap végi túlmunkáknak voltak köszönhetőek. A feszített 

tempójú versenyek, kampányok nélkül az éves tervek aligha lettek volna teljesíthetők.880 

Joggal következtethetünk arra, hogy a központilag kezdeményezett munkaversenyek 

nélkül a termelési tervek teljesítése még nagyobb zavart okozott volna nemcsak az 

autógyárban, hanem a nehézipar más vállalatainál is. A hiánygazdaság rendszere ezért 

emberfeletti munkát, „szocialista öntudatot” és nem utolsó sorban szocialista emberhez 

ill ő hozzáállást követelt meg a munkásoktól. 

 

 

4. 9. ÖNKÖLTSÉGCSÖKKENTÉS ÉS TAKARÉKOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK  
 

                                                 
877 HORVÁTH, i. m. 2000. 351. 
878 HORVÁTH–MAJTÉNYI–TÓTH, i. m. 1998. 30. 
879 G. N. JEVSZTAFJEV: A szocialista munkaverseny. Szikra Könyvkiadó, Budapest, 1953. 21. 
880 Lásd a 4. 7. sz. fejezet megállapításait. 
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A következő alfejezetben a tervgazdaság mechanizmusának zavaraiból eredő üzemi 

szinten jelentkező következményekkel foglalkozunk. Annál is inkább indokolt a kérdés 

alapos vizsgálata, mivel szinte minden vállalatnál, így a Csepel Autógyárban is 

nyersanyaghiánnyal, ezáltal a termelési költségek növekedésével kellett számolni. A 

korszakban állandóan napirenden voltak az önköltségcsökkentési tervek. Ezek a 

gazdasági rendszer látványosan jelentkező problémáival együtt viszonylag korán 

felszínre jutottak. A kérdés tehát az üzemek szintjén is egyre nagyobb hangsúlyt kapott. 

A vállalatok külön önköltségcsökkentési tervvel rendelkeztek. Ezek az egyes normák 

aprólékos részletességű előírásával megadták, hogy az adott terméket mekkora 

maximális anyag, munkaerő és munkaidő ráfordításával kell elkészíteni. Ezen a 

területen a probléma már viszonylag korán megmutatkozott, amikor a növekvő 

nyersanyaghiány és a magas selejtszázalék miatt az önköltségi tervek alig voltak 

teljesíthetők. 

Az önköltség csökkentését a korszakban a szocialista termelés törvényszerűségének 

tartották. Az elképzelés szerint a termelési kiadások csökkentése hozzájárul a termelés 

növekedéséhez, ezáltal a dolgozók életszínvonalának emeléséhez. „A szocialista 

termelés fölényét a tőkés termeléssel szemben nemcsak a termelés terjedelmének 

emelkedésével, hanem a termelési költségek állandó és fokozott csökkenésével kell 

biztosítani. Az önköltségcsökkentés tehát a mi népgazdaságunk részére is központi 

kérdése.”881 Az első ötéves terv átdolgozását követően azzal a minden realitást 

nélkülöző elképzeléssel számoltak, hogy a tervidőszak végére 19,4 milliárd forintos 

akkumuláció882 keletkezik a termelési kiadások csökkentéséből. Az összeget 

beruházásokra és a gazdaság fejlesztésére kívánták fordítani. Az, hogy a terv nem 

teljesül, már kezdetkor, majd ezt követően, annak felemelése során előre látható volt. 

Az elgondolás ugyanis a gyakorlatban alig működött. Ezzel magyarázható, hogy a 

munkaversenyek során a termelés növelése mellett az egyik fő felajánlási terület éppen 

az anyagtakarékosság lett.883 A vállalat önköltségét számos, összetett tényező határozta 

meg. Ide soroljuk az anyag-, a bérköltségeket, ezáltal a túlórákat és az állásidőket, 

valamint a selejtek összegét is. Ezért a selejtek és az anyagok költségének vizsgálatát 

nem választhatjuk el egymástól. Tetézte a problémát az is, hogy az autógyár üzemei 

                                                 
881 MNL OL, M-KS 276. f. 89. cs. 39. ő. e. „Az ötéves terv” című kiadványhoz az Országos Tervhivataltól 
átküldött anyagok, 1951. április 17. A pártpropaganda az összeg felhasználhatóságával is eljátszott. Ezek 
szerint a 19,4 milliárd forint 450 ezer kétszobás lakás, vagy 20 ezer vasúti mozdony értékének felelne meg, de 
az összegből 10 budapesti metrót vagy 5 sztálinvárosi vasművet lehetne felépíteni.  
882 Akkumuláció [lat.] jelentése: felhalmozás, tartalék. 
883 MNL OL, M-KS 276. f. 116. cs. 53 d. 40. ő. e. Önköltségcsökkentési terv készítése, 1950. augusztus 22. 
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sokszor eleve selejtes terméket kaptak megmunkálására. Az autógyár egyéb 

költségeinek nyilvántartására a „különféle költségek” megnevezés szolgált, amely alá a 

kísérleti költségeket, a papír, az írószer és általában az adminisztráció kiadásait sorolták. 

A dolgozat ezen fejezetében azonban az autógyár globális önköltségcsökkentésének 

helyzetét, egyes fontosabb termékek költségének alakulását és nem utolsósorban a 

korszak egy neuralgikus pontját, a selejtek kérdését tárgyaljuk. 

Az autógyár számára kezdettől fogva komoly gondokat okozott önköltségének 

csökkentése, melyet a felettes szervek minden járműipari vállalattól megköveteltek. 

Ennek ellenére 1949. november és december hónapokra önköltségi tervet nem 

készítettek. Egy 1950. áprilisi nagyaktíva értekezleten az önköltség csökkentésének 

kérdését Bíró Ferencné is folyamatosan hangsúlyozta. Úgy fogalmazott: „A mi gyárunk 

még új gyár, gyerekcipőben járunk még, azonban ki kell már nőni a gyerekcipőből. A 

tervet teljesíteni kell és fogjuk is. Jobban és olcsóbban gyártani, ez a probléma áll 

fenn.”884 Elmondása szerint az autógyár április 11-én még nem szállított le egyetlen egy 

motort sem, amely 32%-os lemaradásnak tekinthető. Szerinte a tervet a vállalat még 

teljesíteni fogja túlóra segítségével, de vannak kérdései a következő hónapokra 

vonatkozóan. Ezek szerint a vállalatnak 320 óra helyett 250 óra alatt kell elkészítenie 

egy motort, ami csökkentheti a költségeket. Bíróné ezért a következő forgatókönyvet 

vázolta a dolgozók előtt: „A gépekre vigyázni, az új munkásokat megtanítani arra, hogy 

a gép a miénk és úgy vigyázzanak rá. […]  Versenyt kell indítani a jobb minőségért, igen 

jól kell dolgozni a revíziónak, ott is versenyt kell indítani. Ha a gépek jól karban lesznek 

tartva, ha nem lesz selejt, akkor máris önköltségcsökkentést értünk el.” 

Az önköltség teljesítésére, illetve nem teljesítésére vonatkozóan egy 1951. évi 

általános vizsgálati dokumentumból is információt szerezhetünk. Az ellenőrzés 

alkalmával például megállapították, hogy az üzem felfutási időszakában „a tervek 

teljesítése érdekében kifejtett erőfeszítések között a gazdaságos gyártás szempontjai 

háttérbe szorultak.” A vállalat ezek szerint megalapításától kezdve 1951. júniusig, 

amikor is a vizsgálat folyt, egyáltalán nem termelt gazdaságosan. A jelentés szerint a 

„normál kocsik”885 árát az eredetileg tervezett 158 ezer forint helyett 118 ezer forintban, 

majd 1950 augusztusától 103 ezer forintban határozták meg. Egy 1950. októberi 

utókalkuláció szerint a D–350-es tehergépkocsi előállítási ára 116 ezer forint volt. Az 

                                                 
884 MNL PML, XXXV-18. 4. d. 13. ő. e. Nagyaktíva-értekezlet jegyzőkönyve, 1950. április 11. Bíró Ferencné 
hozzászólása. Következő idézetek ugyaninnen. 
885 Itt feltehetően a D–350-es típusra gondoltak. 
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autógyár 1950. évre kimutatott vesztesége pedig megközelítette az 50 millió forintot.886 

A veszteségek és az önköltség tervének elmaradása miatt az ellenőrzések a vállalat 

anyaggazdálkodására is kiterjedtek, melynek következtében szintén elmarasztalták az 

üzemet. Ezek szerint az anyag- és készletnormák hiánya és a művelettervek folyamatosa 

változtatása miatt a szükségleteket sem tudták a kezdeti időszakban felmérni, ez pedig 

anyagpazarláshoz vezetett.887 

A vállalat által megállapított anyagnormák a revizorok szerint nem feleltek meg a 

tényleges szükségletnek. Azok még az eredeti Steyr darabjegyzék szerint készültek, 

amelyek addigra már lényegesen módosultak. Ezzel összefüggésben megvizsgálták az 

anyagnyilvántartást és megállapították, hogy a nyilvántartott és a valóságos készletek 

között jelentős különbség mutatkozott. 1950. december 31-én kb. 8.1 millió forint 

többlet mellett 8.4 millió forint hiányt találtak a nyilvántartásokban. A vállalat által 

kimutatott veszteséget nem tartották pontosnak, mivel az elszámolt anyagfelhasználást a 

valóságnál 600 ezer forinttal kisebb összeggel vették számításba.888 Az önköltségi terv 

meghiúsulását egyrészt a gyors felfejlődésnek tudták be, másrészt annak, hogy a gyár a 

termelési tervet minden áron teljesíteni, illetve túlteljesíteni akarta. A jelentés szerint 

ezért olyan kiadásokat is vállalt, amelyek „normális” termelési körülmények között fel 

sem merültek volna. Az okok részletezésénél úgy fogalmaztak: […] „a gyártást 50 és 

100%-kal pótlékolta túlórákban, az alkatrészek előállítását nem az előírt méretű és 

minőségű, hanem az éppen raktáron lévő anyagokból [oldotta meg], az állandó anyag- 

és aggregát-sürgetők kiküldetési költségeit, anyagok, alkatrészek, tartozékok saját 

tehergépkocsikkal való fuvarozását [végezte].” 889 

A következőkben vegyük szemügyre a vállalat 1951. évi mérlegbeszámoló 

jelentését, melynek része volt az önköltségek összehasonlító elemzése a fő termékekre 

nézve. Az 1951. évre a D–350 típusú tehergépkocsi tervára ponyva nélkül 104.524 

forintban lett megállapítva. Az autógyár jelentésében hozzátette, hogy az utókalkuláció 

                                                 
886 A tehergépkocsik árát a 411/21/1950. NT. sz. határozat állapította meg. A határozatot a Népgazdasági 
Tanács Határozatainak Tára nem közölte. Összehasonlításul a források közlik a Steyr és a csehszlovák 
tehergépkocsik árát, melyek akkor 6 ezer dollárba kerültek. Ez akkori forintárfolyamon számolva kb. 70–80 
ezer forintnak felelt meg. Forrás: MNL OL, M-KS 276. f. 112. cs. 68. ő. e. A magyar gépjárműgyártás jelenlegi 
helyzete és perspektívája, 1950. december 8. 
887 Az anyagfelhasználási normákat a vállalatnak a 190/1950. NT. sz. határozat alapján kellett elkészítenie, ami 
csak a vizsgálat után valósult meg. „Az iparvállalatok anyagfelhasználási normáinak, az iparági normáknak és 
az országos normatívoknak rendszere”.  Népgazdasági Tanács Határozatainak Tára, 11. sz. 1950. március 16. 
136–137. 
888 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I/1–054/1951. A Csepel Autógyár általános vizsgálata. Az ÁEK levele 
Zsofinyecz Mihály kohó- és gépipari miniszternek, 1951. június 26. 
889 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I/1–054/1951. Csepel Autógyár általános vizsgálat. Önköltségi terv és 
teljesítés. 3. sz. melléklet, 1951. 
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már ponyvával együtt határozta meg az árat, ezért azonos bázison történő számítás 

végett a gyár a tervárat 2350 forint ponyvaárral emelte. Így az 1951. évre a D–350 

típusú tehergépkocsi tervára 106.874 forint lett. Az autógyár beszámolójában a D–350-

es típusú tehergépkocsira és a D–413-as dízelmotorral vonatkozóan a következőképpen 

szemléltette az önköltség alakulását. 

 

Típus Éves tervár I. n.é./tény II. n.é./tény III. n.é./tény IV. n.é./tény 

D–350 106.874,- 106.985,- 107.565,- 105.762,- 101.125,- 

- és + (forintban) - + 111,- + 691,- - 1112,- 5749,- 

- és + (%-ban) - + 0.1% + 0.65% - 1.04% - 5.6% 

D–413-as motor 21.514,- 24.136,- 24.003,- 23.414,- 22.837,- 

- és + (forintban) - + 2632,- + 2489,- + 1900,- + 1323,- 

- és + (%-ban) - + 12% + 11.6% + 8.9% + 6.1% 

Term. kltsg. a 

termelési értékhez 

97.3% 100.7% 97.8% 95.2% 94.1% 

Összehasonlító 

termelési érték 

- 98.651 56.996,- 106.827,- 132.872,- 

%-os viszony a 

telj. termelési 

értékhez 

- 71% 46% 78% 69.8% 

 

A D–350 tehergépkocsi és a D–413 dízelmotor önköltségének alakaulása 1951-ben 

Forrás: MNL OL, XXIX-88, 1. d. 

 

Az autógyár mérlegbeszámolója szerint a fenti két termék esetében az önköltség 

lényegében kedvezően alakult, ami a vállalat az újításokból keletkező 

megtakarításoknak tudott be. Csak a D–350-es típusú tehergépkocsihoz 47 darab újítást 

adtak be. Az önköltség alakulása kedvezőtlenebb volt a D–413-as típusnál. Ennek oka 

az autógyár szerint a feszített tervben keresendő, továbbá: […] „a csökkenés bár 

folyamatos volt, nem következett be az előirányzat szerinti mértékben, mert főleg külső 

okok miatt (anyagszállítók késedelme) az állásidőket és túlórákat nem lehetett kellő 
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mértékben csökkenteni.”890 1951. februárban a Minisztertanács az OT előterjesztésére 

foglalkozott az önköltség tervezésének módszerével. Az elfogadott határozat arról 

rendelkezett, hogy az ipar önköltségi tervét költségfajtánként a teljes termelésre és az 

árutermelésre is meg kell állapítani. A Minisztertanács határozatában különböző mérési 

mutatókat határozott meg a vállalatoknak, melyekkel éves, negyedéves bontásban is 

mérni kellett. Rendelkezett arról is, hogy „az önköltséget a rejtett tartalékok 

feltárásával, az anyagtakarékosság […]  az összes egyéb körülmények 

figyelembevételével feszítetten, de reálisan kell tervezni.” Mindez azonban csak újabb 

terhet rótt az adminisztráció területén már amúgy is leterhelt vállalatokra.891 

Kevéssé ismert, hogy a Minisztertanács 1950. december 8-i ülésén határozatot 

hozott a takarékossági kérdések bizottsági szintű kezeléséről, és intézkedett a 

Takarékossági Bizottság megalakításáról.892 A bizottságnak azonban mindössze 

jóváhagyási és koordináló szerepe volt a minisztériumok között. Elnöke Gerő Ernő lett. 

Feladata volt, hogy ellenőrizte a takarékossággal kapcsolatos minisztertanácsi 

határozatok végrehajtását.893 Miután a felsőbb politikai szervek megtárgyalták az 

önköltségcsökkentéssel kapcsolatos feladatokat, a Minisztertanács 1950. december 31-

ével rendeletet adott ki a selejtes termékek elszámolásáról.894 A rendelet megalkotásával 

a pártvezetés célja újra a termelékenység növelése, az önköltségcsökkentés és a 

munkafegyelem javítása volt. Fontos tudni, hogy a selejtes termékek elszámolásának a 

kérdése szorosan összefüggött a népgazdaság takarékossági célú intézkedéseivel. 1951-

ig lényegében a selejtes termékek elszámolására egységes szabályozás nem volt, a 

Minisztertanács rendelete ezt a hiányt próbálta pótolni. Ezt megelőzően a vállalatok a 

selejtért különböző munkabéreket fizettek, amely gyakorlatot a rendelet egyértelműen 

                                                 
890 MNL PML, XXIX-88, 1. d. 1951. évi mérlegbeszámoló. A külső okokra való hivatkozás a tervek 
teljesítésénél, más vállalatok esetében is tetten érhető. Barna István, az ATRA igazgatója például egyenesen 
Gerő Ernőtől kért kihallgatást, mivel szerinte traktoralkatrész-gyártásukat a vállalaton kívül álló okok (pl. 
nyersanyaghiány) miatt nem tudják feltehetően teljesíteni. Forrás: MNL OL, XIX-A-2-ii, 64. d. Barna István 
levele Gerő Ernőnek, 1951. február. Gerő véleménye mindössze az volt, hogy Barna István nem hívta fel 
idejében figyelmét az ATRA-nál jelentkező problémákra, továbbá: „Barna elvtárs elaludt, […] levelének 
meglehetősen mosakodó jellege van.” 
891 MNL OL, XIX-A-83-a, 372. sz. jkv. Az önköltség-tervezés- és mérés új módszere, 1951. február 2. A 
melléklet tartalmazta a legfontosabb gyártmányok jegyzékét, köztük a tehergépkocsikét és dízelmotorokét is. 
Önköltségüket az Országos Tervhivatalnak kellett tervezni. 
892 2022/1950. MT. sz. határozat. „Az államhatártartásban foganatosítandó takarékosság és a létszám 
csökkentése.” Magyar Közlöny, (I. főrész), 218. sz. 1950. december 31. 1167–1172. 
893 MNL OL, XIX-A-65, 1. d. A Takarékossági Bizottság ügyrendje, 1951. január 22. 
894 MNL OL, M-KS 276. f. 116. cs. 64. d. 7. ő. e. A SZOT tájékoztatója a megyei titkárok részére a 
selejtelszámolás bevezetéséről, 1951. január 5. Más források szerint a Népgazdasági Tanács előterjesztésére a 
Minisztertanács 1950. december 15-i ülésén foglalkozott a kérdéssel, melyet 1951. január 9-én hoztak 
nyilvánosságra. „A selejtes termék elszámolásának szabályozása.” 11/1951. MT. sz. r. Magyar Közlöny, (I. főrész), 5–
6. sz. 1951. január 9. 17–18. Lásd: Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei 1950. február 25.–1952. 
augusztus 14. Szerk.: G. VASS ISTVÁN. Magyar Országos Levéltár, Budapest, 2006. 64. 
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megszűntette. A Minisztertanács rendeletében arra hivatkozott, hogy: „A feszült 

nemzetközi helyzet, a béke védelme megköveteli a szocializmus építésének 

meggyorsítását és honvédelmünk megerősítését. Ennek fontos feltétele az anyaggal, 

gépekkel, munkaerővel való takarékosság fokozása, amely újabb hatalmas tartalékok 

mozgósítását teszi lehetővé népgazdaságunk gyorsabb ütemű fejlesztése érdekében.”895 

A rendelet kimondta, hogy a dolgozó hibájából keletkezett selejtes munkáért a 

munkáltató bért nem fizet. Részleges selejt esetén csökkentett munkabért lehetett 

elszámolni. Ha azonban a munkaanyag használhatatlanul tönkrement, a dolgozót 

alapbérének 15%-áig kártérítési kötelezettség terhelte, tehát anyagilag is felelőssé tették. 

Érdemes megemlíteni, hogy abban az esetben, ha anyaghiba miatt a megmunkált termék 

selejtessé vált, tehát nem a dolgozó hibájából, akkor a rendelet értelmében viszont bért 

kellett érte fizetni. Az ilyen jellegű ügyek az üzemekben állandó elszámolási vitákat 

okoztak, és a feszültségek forrásává váltak.896 1951. január 15-ével a többi járműipari 

vállalattal együtt a Csepel Autógyárban is bevezették a selejtelszámolás rendszerét. 

A vizsgált forrásokban gyakori téma a selejtszázalék csökkentésének állandóan 

napirenden lévő kérdése. Az autógyár célja nyilvánvalóan az volt, hogy az 

utasításoknak megfelelően egy munkadarab előállítását minél kisebb anyag- és 

energiaráfordítással érje el. A nyersanyaggal történő takarékoskodás országos szintű 

mozgalomként 1951 közepén indult meg. A mozgalom kezdeményezőjéül az MDP KV 

Titkársága a Káderosztállyal egyetértésben a Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek 

Acélhengerművének vezetőjét, Gazda Gézát897 ajánlotta, akinek már korábban is 

számos anyagtakarékossági kezdeményezése volt.898 Az autógyárban szintén tisztában 

voltak az önköltség jelentőségével, ahogy erre Doroszlói György, a Tervgazdasági 

Főosztály vezetője is rámutatott: „Minden költség, ami befolyásolja a gyárak 

önköltségét, két döntő tényezőn múlik, az anyag- és bértényezőkön.”899 Az autógyárnak 

                                                 
895 U. o. 
896 A rendelet szerint a levonás mértéke nem haladhatta meg az alapbér 15%-át még akkor sem, ha a kártérítés 
megállapítása egy hónapon belül többször is előfordult. Ez elvben azt is eredményezte, hogy az a dolgozó, aki 
a 15%-os keresetcsökkenést elkönyvelte, akár megtehette azt is, hogy a további selejtes termékek gyártására ne 
ügyeljen. 
897 Gazda Géza (1889–1981), mérnök, sztahanovista. Az RM (később Csepel Vas- és Fémművek) üzemvezető 
helyettese. Az általa elindított anyagtakarékossági mozgalomért 1952-ben Kossuth-díjjal jutalmazták. 
898 MNL OL, M-KS 276. f. 54. cs. 154. ő. e. Az MDP Államgazdasági Osztály előterjesztése az 
anyagtakarékossági mozgalom kezdeményezésére, 1951. augusztus 1. Gazda Géza levélben fordult a Rákosi 
Művek Pártbizottságához, hogy kezdeményezését az Alkotmány ünnepére indított munkaverseny-mozgalom 
támogassa. 
899 MNL PML, XXIX-88, 1. d. 1499/1951. Jegyzőkönyv, 1951. augusztus 2. Doroszlói György hozzászólása. 
Doroszlóiról az államvédelmi jelentések általában úgy írnak, mint aki munkáját pontatlanul végezte, és a 
felsőbb szervek felé valótlan adatokat jelentett. Forrás: ÁBTL, 3. 1. 9. V–113.448/1951. A Csepel Autógyár 
vezetőinek jellemzése, 1951. március 20. 
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az 1951. II. negyedévi termelésével 114 millió 674 ezer forint önköltséget lett volna 

szabad elérnie, ellenben a termelésre fordított összeg 121 millió 542 ezer forintot tett ki. 

Az 1951. II. negyedévi mérlegbeszámoló kiértékelésén elmondta továbbá, hogy a 

Motorgyárban egy darab motor előállítására csak a június hónapban 1432 forintot kitevő 

selejtköltség keletkezett. Ami az autógyári önköltségi tervek teljesítését illeti, előfordult, 

hogy azok a terv elkészülésének időpontjában és a megvalósításkor már eltértek. 

Befolyásolta az autógyár ez irányú tervteljesítését, hogy a beszerzett alkatrészek árai 

időközben megváltoztak, ahogy erre a KGM Járműipari Főosztályán is rámutattak.900 

1952 első felében a munkaselejtből eredő károk értéke az autógyárban elérte az 1.8 

millió forintot. Ezzel szemben a 304 ezer forint selejtkár után mindössze 6200 forintot, 

a kár 0.35%-át vonták le a munkások béréből. A Motorgyár gyáregységnél a selejtkárért 

általában 5 és 30 forint között vontak le és azonnal hozzátették, hogy ez az alacsony 

összeg „az egyéni felelősség kialakítására nem volt alkalmas.”901 1952. év közepén az 

ÁEK külön, rendkívüli vizsgálatot végzett a vállalatnál a motorgyártás minőségével 

kapcsolatban. Az ellenőrzés megállapítása szerint, annak ellenére, hogy kialakult és 

kikísérletezett konstrukciókról volt szó, a motorok minőségével kapcsolatban bel- és 

külföldön egyaránt problémák merültek fel. A hibákat a vállalat a garanciális javítások 

keretei között orvosolta, más esetekben azonban a vevők peres úton érvényesítették 

követeléseiket. Az ügyek a Központi Gazdasági Döntőbizottság elé kerültek, ahogy 

erről már a disszertációban szóltunk.902 1952 folyamán a KGD például a 

Járműfejlesztési Intézet szakvéleménye alapján az autógyárat azzal az indoklással, hogy 

a keresetben felsorolt hibák meghaladják a jótállás keretében előforduló hibák 

mennyiségét, a Magyar-Szovjet Polgári Légiforgalmi Rt. részére 48 ezer forint minőségi 

kötbér kifizetésére kötelezte. Ismételten a minőségi kifogások miatt a MOGÜRT 782 

ezer forintos kötbérigényt jelentett be az autógyárral szemben. A KGM Döntőbizottsága 

összefoglaló jelenésében meg is említette, hogy „A vállalatok a szerződések 

megkötésénél még mindig nem helyeznek súlyt arra, hogy a minőséget és a választékot 

                                                 
900 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I/1–054/1951. A KGM Járműipari Főosztály levele a minisztérium 
titkárságának, 1951. szeptember 25. 
901 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I/1–054/1951. Vizsgálati jegyzőkönyv, 1952. augusztus 16. 
902 A Kohó- és Gépipari Minisztériumon belül is létezett egy döntőbizottság, ahová a minisztérium felügyelete 
alá tartozó vállalatok vitás ügyeiket vihették. A bizottság 1952. január 1. és június 30. között közel 22 ezer 
különböző jogcímű (szerződéskötés, elállás, kötbér, stb.) vitás vállalati üggyel foglalkozott. MNL OL, XIX-F-
6-ma, 8. d. Kimutatás az ügyek megoszlásáról, 1952. június 30. Az ügyek között olyanokat is találunk, amelyek 
mindegyik résztvevő fél számára inkább teherrel jártak. Így például az autógyár ún. motortartó bakokat adott 
kölcsön az Első Magyar Gazdasági Gépgyárnak. Mivel a gyár 48 órán belül nem adta vissza azokat, az 
EMAG-nak késedelmi kamatot kellett fizetnie. A Csepel Autógyár és az EMAG sajátos tervteljesítési ügyét 
lásd a 4. 7. számú fejezetben. Következő idézet ugyaninnen. 
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megfelelő részletességgel pontosan határozzák meg. Ennek következménye a nem 

megfelelő minőségben való gyártás.” Zentai Béla gyárigazgató az ellenőrzést követően 

intézkedett az autógyári MEO dolgozóinak szakmai továbbképzéséről, és úgy 

fogalmazott: „A vizsgálat nagy segítséget nyújtott ahhoz, hogy a Csepel Autógyár a 

minőség további fokozása terén a kívánt szintet elérje. Ez is segít bennünket, hogy a 

gyár újból elérje az „Élüzem” büszke címet.”903 

Hasonló eset történt a Csepel Autógyár és a Kisrugógyár, valamint az RM 

Acélművek és a MÁVAG Kohászati üzemek között azzal a különbséggel, hogy a 

Csepel Autógyárnak ítéltek meg kötbért. A vállalatok a szeleprugók szállítására 

szerződtek, azonban a szerződéseikben a minőség részleteit valamilyen oknál fogva 

nem rögzítették. Ezek miatt késedelmes és rossz minőségű alapanyag került a Csepel 

Autógyárhoz. A KGM Döntőbizottsága felszólította a Csepel Autógyárnak szállító 

kohászati üzemeket, hogy tisztázzák az anyagok minőségi összetételét és kötbért 

állapított meg a vállalat részére. 

Feltehetően a sorozatosan előforduló minőségi problémák miatt döntött úgy az 

Országos Tervhivatalban 1952. októberben tartott tárcaközi értekezlet, hogy 

megvizsgálják a Csepel-típusú tehergépkocsik minőségének kérdéseit, valamint a 

ZISZ–150 típusú tehergépjármű hazai gyártásának lehetőségét. Az értekezleten jelen 

volt az OT elnöke, Vas Zoltán, Kossa István kohó- és gépipari miniszter képviseletében 

Bíró Ferencné és Földvári László közlekedési miniszterhelyettes, aki Bebrits Lajos 

közlekedési minisztert képviselte. Az ülésen novemberi határidővel határozatot hoztak, 

hogy a Csepel-gépjárművek minőségének megjavítására elemző dokumentumot 

készítenek. Az ülésen döntöttek arról is, hogy a Ganz Vagongyár által készített 6 

hengeres motorral kapcsolatos kísérleteket 1953. I. negyedév végére be kell fejezni.904 

A motort a ZISZ–150-es típusú szovjet tehergépjármű hazai gyártásánál kívántak 

felhasználni, azonban a magyarországi gyártás végül soha nem valósult meg. 

A Csepel Autógyár által gyártott D–413-as típusú motorok minőségével 

kapcsolatban is sorozatos problémák merültek fel. A kérdéssel a legmagasabb szinten 

foglalkoztak. A motorok gyártásának és traktorokba építésének terve Gerő Ernőt, Vas 

Zoltánt és az MDP KV Mezőgazdasági és Szövetkezetpolitikai Osztályát is 

aggasztották. A kérdéssel foglalkozott a mezőgazdaság gépesítéséért felelős 

                                                 
903 MNL OL, XIX-A-30-a, 56. d. I/1–054/1951. Vizsgálati jegyzőkönyv, 1952. augusztus 16. 
904 MNL OL, XIX-A-2-ii, 12. d. A Csepel-tehergépkocsik minősége és a ZISZ–150-es tehergépkocsik hazai 
gyártása, 1952. november 13. 
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kormánybizottság is. Az eredeti elképzelések szerint a négyhengeres Csepel dízel 

tehergépkocsi-motort szovjet műszaki dokumentációk alapján a Vörös Csillag 

Traktorgyárban kívánták beépíteni lánctalpas és kerekes traktorokba. Germuska és 

Honvári is utalt közös munkájában arra, hogy a motorokon kívül a karosszériával sem 

volt minden rendben.905 Ahogy erre a disszertációban korábban utaltunk, Vas Zoltán a 

helyzet súlyosságára való tekintettel Gerő Ernőnek részletes levelet írt. Ebben vázolta, 

hogy a Csepel-motorok beépítése traktorokba mindössze átmeneti megoldásul 

szolgálhat. A kormánybizottság úgy döntött, hogy a Csepel-motorok minőségének 

javítása céljából az autógyár irányításával egy szakértői bizottságnak kell felállnia, 

melyben részt vett a Járműfejlesztési Intézet is. A helyzet súlyosságát mutatja Matolcsi 

János, az MDP KV Mezőgazdasági és Szövetkezetpolitikai Osztálya vezetőjének 

megállapítása is. A levél arról is tanúskodik, hogy 1953 év végén sem volt teljes 

mértékben biztosítva a hazai traktorok gyártása. „Véleményem szerint nem lehet a 

mezőgazdaság gépesítését egy olyan, gyakorlatban be nem vált traktorra építeni, mint a 

DT–413-as. Erről a traktorról az összes szakemberek, a gépállomások és az állami 

gazdaságok minden gyakorlati embere a legrosszabb véleménnyel van. A gyár [t. i. a 

Vörös Csillag Traktorgyár – K. A. megj.] nem ismeri kellően, hogy mennyire 

használhatatlan ez a traktor a gyakorlatban a motorja miatt.”906  

A kérdés megoldásaként a gazdaság vezetői újra kerülőmegoldásokhoz 

folyamodtak. A hazai motor- és traktorgyártás problémái miatt felvetődött a Csepel-

motor szovjet motorral történő helyettesítése és a DT–54-es típusú traktor gyártása. Vas 

Zoltán levelét azzal fejezte be, hogy „Tekintetbe véve a honvédelem és az export 

szempontjait, végső kifejlődésben elkerülhetetlennek látszik a szovjet traktorba beépített 

motor hazai gyártásának megoldása is.”907 Matolcsi szerint, amíg a Vörös Csillag 

Traktorgyár a termelésre nem áll rá, addig a G–35 típusú traktort tudja gyártani, amelyet 

ezt megelőzően is gyártott már. A tanácstalanságot mutatja, hogy a szovjet motoron 

kívül felmerült a Csehszlovákiában gyártott négyhengeres Skoda dízelmotor 

felhasználása is. 

Az országban uralkodó közellátási állapotok, az üzemek akadozó 

nyersanyagellátása miatt országos szintű takarékossági mozgalom indult. A verseny 

még az MDP Államgazdasági Osztályát is elérte. A párt gondnoksága a pártapparátus 

                                                 
905 GERMUSKA–HONVÁRI, i. m. 2014. 36. 
906 MNL OL, M-KS 276. f. 95. cs. 112. ő. e. Matolcsi János levele Csergő János részére, 1953. november 21. 
907 MNL OL, M-KS 276. f. 66. cs. 56. ő. e. Vas Zoltán levele Gerő Ernő részére, 1952. június 26. 
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gazdasági munkával foglalkozó tagjait fokozott takarékosságra kérte, amely már 

abszurdnak nevezhető eseteket eredményezett. Az MDP Árpád utcai épületében – ahol 

feltehetően az Államgazdasági Osztály üléseit tartották – például felkérték az apparátus 

dolgozóit, hogy ha másnap nem megy be valaki dolgozni, akkor „az elvtárs tegyen egy 

cédulát a kályhaajtóra, hogy ma ne fűtsenek be.” Továbbmenve „Közöljük az 

elvtársakkal, hogy minden WC-ben WC-papír van és kérjük, ne irodai papírt 

használjanak, azonkívül takarékoskodjanak az elvtársak a papír- és írószerrel.”908 

A következőkben tekintsük át, hogy a vállalat fő gyártmányainak eladási árai 

miként változtak. Az 1952-es évhez képest jól megfigyelhető az eladási árak 

csökkenése, amely elsődlegesen a D–350-es és B–300-as gépjárműveket érintette. 

Ezeket a termékeket természetesen kiemelt gyártmányoknak minősítették. 

 

Év D–413-as motor D–350 D–350 billenős B–300 

1952 19.300,- 95.900,- 130.000,- 150.000,- 

1953 19.300,- 95.900,- 97.600,- 152.000,-909 

1954 19.400,- 83.400,- 86.500,- 145.500,- 

 
A Csepel Autógyár fontosabb gyártmányainak eladási árai 1952 és 1954 között 

Forrás: MNL OL, XXIX-F-1-a, 12. d. 0098/1952. 

 
A már említett veszteséges termelést sokszor az is előidézte, hogy egyes gyártmányok 

normaóra igénye jelentősen megnőtt. Nyilvánvalóan minél tovább tartott egy termék 

előállítása, annál több volt a ráfordított energia és a kifizetendő munkabér. Ezzel 

azonban az előírt takarékossági tervek és intézkedések nem voltak tarthatók.910 Az 

energianormák tényleges használatának a célja az volt, hogy az egy gyártmányra eső 

összes energiafogyasztást a minimálisra csökkentsék, ezáltal csökkentve az önköltséget. 

1952. júliusban a Pénzügyminisztérium a különféle költségek csökkentése érdekében 

előterjesztést nyújtott be a Népgazdasági Tanácshoz.  

                                                 
908 MNL OL, M-KS 276. f. 116. cs. 64. d. 8. ő. e. Az MDP Gondnokság levele az Államgazdasági Osztálynak, 
1951. január 20. 
909 MNL OL, XXIX-F-1-a, 12. d. 0098/1952. Az első 100 darab ára 168.900 Ft, a továbbiakban pedig 
mindössze 152.000 Ft volt. 
910 U. o. A D–413-as motor munkaóra-szükséglete erőteljes ingadozást mutatott: 1952. januárban 181.46, 
1952. júniusban 141.16, 1953. januárban 142.81, 1953. júniusban 143.60, óra volt. 1954. I. negyedévében már 
159.9, II. negyedévben pedig 157.49 óra. Ezzel szemben a D–350 típusú tehergépkocsi normaóra-igénye a 
következőket mutatta: 1953. júniusban 632.19, 1954. I. negyedévben 696.4, és II. negyedévben pedig 697.04 
óra. A D–350 típusú tehergépkocsinak volt a legmagasabb az előállítási költsége. 1952-ben az ipar 
energianormáiról tájékoztató brosúrajelent meg, melyet elsődlegesen a műszaki vezetőknek szántak. GESZTI 
P. OTTÓ–SZEPESI ENDRE: Az ipar energianormái. A nehézipar könyvei. Nehézipari Kiadó, Budapest, 1952. 55. 
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Indoklása szerint a termelési költségek között jelentős tényezőként szereplő ún. 

„különféle költségek” alakulása 1951-ben és 1952. I. negyedévében „nem fejezte ki a 

takarékosságra való törekvést.”911 

Az 1951. évben az ipari tárcáknál a bruttó termelési érték százalékban kifejezett 

„különféle költségeknél” a tervezett 2,4%-os költséggel szemben 0,4 %-os túllépés 

jelentkezett, amely mintegy 225,3 millió Ft-nak felelt meg. Csak 1952. I. negyedévében 

a túllépés 65 millió forint volt. A túllépéseket a szabályok be nem tartására fogták, és 

arra, hogy a költségek alakulására a vállalatok és a tárcák nem fordítottak figyelmet. 

1952-től bonyolult normákat állapítottak meg például a fuvarozási, szállítási 

költségeknél, a vállalatok folyóirat-előfizetéseinél, a postaköltségeknél, a 

karbantartásoknál, a továbbképzések esetében, továbbá az utazási, közlekedési- és 

kiküldetési költségeknél. A normák alkalmazása természetesen a vállalatok részére 

újabb adminisztrációs terhet jelentett, és talán nem is kell taglalnunk, hogy a KGM 

vállalatainál „meghatározott” közel 8.8 millió forintos megtakarítás elenyészőnek 

tekinthető. A vállalatvezetőknek azt is előírták, hogy a kiküldetések jogosságát és 

szükségszerűségét utólagosan is vizsgálják felül.912 

Mint, ahogy arról már a korábbi fejezetekben szóltunk, a járműipari vállalatok ún. 

profiltisztítása alkalmával került sor 1952. év folyamán a Győri Autógyárnak a Csepel 

Autógyárba történő integrálására. A Népgazdasági Tanács a döntéstől azt is remélte, 

hogy az autógyárnak nemcsak az alkatrészellátása, hanem önköltségi terve is javulni 

fog. Abból az ideológiai alapvetésből indultak ki, hogy az összevonás a termelés, az 

önköltség és a gyártási idő szempontjából kedvezően hat az autógyár 

termelékenységére. Az összevonással a szállítási költségeket kívánták optimalizálni, 

mely egy tehergépkocsi önköltségének csak egy részét tette ki. A lépéssel a vállalat 

önköltsége ugyan kismértékben csökkent, más gyártási területen azonban nem sikerült 

lényeges javulást elérni. Így maradtak a munkások versenyhez kötött vállalásai és újítási 

javaslatai. Például a Járműgyárban az alváz-előszerelés Rákosi brigádja, Szabó 

Menyhért társaival újítási javaslatot nyújtott be. Az újítás nem volt bonyolult, lényege 

mindössze az alváz előszerelési idejének a csökkentése volt. A javaslat 1952-ben 

jelentős munkaidő-megtakarítással számolt, és az üzem önköltségét 113 ezer forinttal 

kívánta csökkenti. Összességében a Járműgyárban beadott 220 javaslat alapján 5 millió 

                                                 
911 MNL OL, M-KS 276. f. 95. cs. 66. ő. e. 00143/1952. A Pénzügyminisztérium előterjesztése a 
Népgazdasági Tanácshoz, 1952. július 12. 
912 U. o. Az összes minisztériumnál és a felügyeletük alá tartozó vállalatoknál a megtakarítási összeget 177.3 
millió forintra tervezték. 
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forintra tették a megtakarítási értéket. A munkások javaslatai sok esetben valóban 

hozzájárultak az önköltség csökkenéséhez.913 

Az MDP Államgazdasági Bizottságának jelentése szerint 1952-ben egyetlen ipari 

minisztérium sem teljesítette önköltségi tervét. Emiatt az ipar a termelési tervek 

csökkentését csak 70%-ra hozta. A számítások szerint országos viszonylatra kivetítve az 

önköltségcsökkentési tervek részleges teljesítése miatt 744 millió forint veszett el. Az 

ipar óriási hiányának okaként a már többször is említett anyagköltségek és a „különféle 

költségek” tervének túllépését nevezték meg. A jelentés megállapította továbbá, hogy 

országos szinten és a vállalatok szintjén is általános jelenség volt az anyagokkal történő 

pazarlás. 

A bizottság az 1953. év I. negyedévéről is hasonló megállapításokat tett. A 

lemaradások további okaként a minisztériumok és a vállalatok felelőtlenségét nevezték 

meg. A vállalatoknak továbbá felrótták, hogy az önköltségcsökkentési tervükkel és a 

jelentésükkel csaltak. Mindemellett hozzátették, hogy a prémiumok megállapításánál az 

önköltségi terv csökkentése általában mégsem járt kedvezőtlen következményekkel. A 

bizottság nyíltan megmondta, hogy „A vállalatok az előírt tervek „betartása” 

érdekében nem egyszer meghamisítják a bázis-számokat. A kimutatott 

önköltségcsökkentés számai nem egyszer hamisak.” Vádként fogalmazták meg az 

üzemek felé azt is, hogy az önköltségcsökkentési tervek teljesítését számos vállalat úgy 

érte el, hogy az összehasonlítás alapjául szolgáló cikkek körét „önkényesen” 

megváltoztatta, és a kedvezőtlen önköltségű cikkeket kihagyta.914 

A bizottság különféle adminisztratív eszközökkel próbálta elérni az önköltségi 

tervek javítását. A minisztériumok és a vállalatok vezetőinek a legkülönfélébb 

nyilvántartások vezetését írták elő. Az ÁEK-nak például megszabták, hogy kifejezetten 

két iparágra, a járműiparra és a pamutiparra készítsen külön ellenőrzési és mérési tervet. 

Mindez magában foglalta az üzemek ellenőrzését és adataiknak a folyamatos bekérését 

is. Az Országos Tervhivatalnak előírták, hogy […] „a népgazdasági anyagterveket a 

vállalati normák figyelembevételével feszítetten állapítsa meg és foglalkozzék 

rendszeresen a legfontosabb cikkek anyagfelhasználási normáinak ellenőrzésével.” Az 

Államgazdasági Bizottság javaslataiban ennél jóval továbbment. A selejtes gyártás 

csökkentése, valamint a minőségi ipari termékek előállítása érdekében törvény 

                                                 
913 MRA, Duzs János és Domonkos József előadása „Hogyan vesznek részt a dolgozók a Csepel Autógyár 1952-es 
tervének a kidolgozásában” címmel. A Petőfi Rádió 1952. január 15-i adása. 
914 MNL OL, M-KS 276. f. 112. cs. 126. ő. e. K/9/378/1953. Az önköltségcsökkentés alakulása 1952-ben és 
az 1953. évi feladatok. Jegyzőkönyv, 1953. május 8. Következő idézetek ugyaninnen. 
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megalkotását javasolták. Ebben a vállalatigazgatókat és a főmérnököket tették 

elsődlegesen felelőssé. Azt a vállalatvezetőt, akinek vállalata folyamatosan selejtes 

terméket állít elő, három évig tartó büntetéssel kívánták sújtani. Súlyosabb esetben, ha a 

„cselekmény a népgazdaság érdekeinek súlyos sérelmével járt, az elkövetőt öt évig 

terjedhető börtönnel és vagyonelkobzással kell sújtani.” – szólt a javaslat. 

A takarékossági intézkedések csoportjába sorolták a dolgozók gépi munkájának 

„jobb kihasználását” és a gépeknek a karbantartását is. 1953-ban az autógyár, látva a 

selejtek nagyarányú növekedését, egyik legfontosabb feladataként a minőség 

megjavítását jelölte meg. A vállalat főmérnöke, Rejtő György 1953-ban jelentést 

készített a vállalati minőségi munkáról. Ebben kitért egy 120 pontból álló intézkedési 

tervre is, amely rendkívül összetetten tartalmazta a minőségjavító intézkedések 

részleteit. Ide sorolta az ellenőrzés, a technológia, az anyagvizsgálat vagy a Tervszerű 

Megelőző Karbantartás, köznyelvben elhíresült „TMK” fontosságát. A javaslat külön 

foglalkozott a tisztaság kérdésével és a műhelyekben található rendetlenség 

megszüntetésével. A gépek karbantartását vizsgálva megállapította: „A Csepel 

Autógyárban megindulása óta egészen 1953 közepéig úgyszólván semmi olyan lényeges 

intézkedés nem történt egy-két szervezési feladaton túlmenően, […]  amely biztosította 

volna a gépek megfelelő állapotát.”915 

Általánosan elmondható, amit a jelentés is megerősít, hogy 1949. november és 

1953. június között az autógyárban egyáltalán nem álltak rendelkezésre azok a 

feltételek, amelyekkel a gépek hosszabb élettartamát biztosítani lehetett volna. Ennek 

oka nyilvánvalóan abban keresendő, hogy a vállalat a tervek mindenáron való 

teljesítésére fordította erőforrásait. A gyár termelésének kezdeti felfutási időszakában is 

már megfigyelhetők géptörések, melyek a termelés intenzitásának növekedésével 

megszokott jelenséggé váltak.916 Ahogy utaltunk is rá, a Csepel Autógyár – azon belül 

is a Motorgyár – rendelkezett olyan Krause finomfúró géppel, melynek meghibásodása 

a szalag működését állította le. 1952-ben az autógyárban központi-javító műhely 

létrehozására került sor. A műhely feladata volt ezeknek a gépeknek a javítása. A 

jelentés szerint azonban […] „a gépek javítás utáni állapota alig volt lényegesen 

jobbnak mondható a javításba vétel előtti állapotnál.” A TMK-ra ezt követően a 

                                                 
915 MNL PML, XXXV-18, 4. d. 11. ő. e. Rejtő György főmérnök jelentése, 1953. október 30. Következő 
idézet ugyaninnen. 
916 A géphibákkal egyidejűleg az üzemi balesetek száma is megnövekedett, amely miatt több halálos sérülés is 
történt. Az autógyár a balesetek megelőzése érdekében 1950-ben munkavédelmi füzetet adott ki. Lásd: 
Balesetelhárítási útmutató, Csepel Autógyár–Szilágyi-telep, 1950. 24. 
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vállalat vezetőségének utasítására tényleges mozgalom indult, mely kiterjedt a közmű- 

és elektromos hálózat karbantartására, mely utóbbi lényegesen nagyobb hangsúlyt 

kapott a rendszeres áramkimaradások miatt. 

Itt érdemes megemlítenünk a vásárlóerő csökkentését és az állami beruházások 

fedezetének növelését célzó terv- és békekölcsönök jegyzését. Az akció az ötéves terv 

finanszírozásának a célját is szolgálta. A jegyzéseket országos méretű kampányok során 

évente bonyolították le. 1949 és 1956 között hat alkalommal bocsátottak ki állami terv- 

és békekölcsönt összesen 6.7 milliárd forint összegben. Varga László adatai alapján a 

békekölcsönök az 1949. évi tervkölcsönt is beleértve 1956-ig 5.6 milliárd forinttal 

csökkentették a lakosság jövedelmét.917 Az első tervkölcsön kibocsátására 1949. 

október 1-jével került sor 500 millió forint névértékben. A vonatkozó határozatok 

szerint kétféle kölcsöntípus létezett, az egyik az ún. nyereménykölcsön, a másik pedig a 

kamatozó. A pártvezetés lényegében elvárta minden dolgozótól és állampolgártól, hogy 

évente legalább egyhavi fizetésének megfelelő összegű kölcsönt jegyezzen. A 

békekölcsön jegyzése eredetileg önkéntes volt, azonban a munkahelyeken zajló 

folyamatos agitáció, mely sok esetben zaklatásig fajult, éppen az ellenkezőjére enged 

következtetni. A tervkölcsönről szóló ismertető úgy fogalmazott: „Természetesen a 

kétféle kölcsöntípus között a jegyzők szabadon választhatnak.”918 A jegyzett kölcsönt 

lehetett havi részletekben fizetni, amit automatikusan levontak a fizetésből. 1950-ben a 

tervkölcsön törlesztése például a munkás- és alkalmazotti családok keresetét átlagosan 

3–5%-kal csökkentette.919 

A Csepel Autógyárban is az első kötvények kibocsátását követően megindult a 

békekölcsönjegyzés, amely minden évben megismétlődött. Az üzemeket a népnevelők 

és a propagandisták folyamatosan járták, és akit csak lehetett, jegyeztetni próbáltak. A 

jegyzési ügyek eredményeit szinte minden esetben a pártbizottsági üléseken 

megtárgyalták. Az 1951. évi békekölcsönjegyzés során az autógyár üzemeiben többen 

szóvá tehették az országban uralkodó közellátási helyzet súlyosságát, mert úgy 

fogalmaztak, hogy „A békekölcsönjegyzés első két napján az élelmezés nehézségeivel 

közeledett [t. i. az „ellenség” – K. A. megj.] és próbált romboló munkát elérni.”920 Majd 

                                                 
917 VARGA, i. m. 1994. 72. 
918 MNL OL, M-KS 276. f. 116. cs. 39. d. 15. ő. e. Az ötéves tervkölcsönnel kapcsolatos gazdasági kérdések 
ismertetése, 1949. szeptember. 
919 Magyarország gazdaságtörténete, i. m. 510–511. A kölcsönös visszafizetése csak az 1970-es években 
fejeződött be, amikor a kötvények reálértéke nyilvánvalóan már a töredékét érte az 1950-es évekbeli 
értékének. 
920 MNL PML, XXXV-18, 1. d. 1. ő. e. Pártválasztmányi ülés jegyzőkönyve, 1951. november 16. 
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ezt követően hozzátették, hogy: „Az ellenség a békekölcsönjegyzésnél úgy a 

Motorgyárban és a Telepgazdasági Főosztályon kudarcot vallott, mert népnevelőink 

megkeményedett harcedzettsége meg tudta törni az ellenállást.” Az 1951. évi 

békekölcsönt 3.631.650 forinttal 6456 vállalati dolgozó jegyezte 262 forintos átlaggal. 

Ez az összeg, ha abból indulunk ki, hogy volt olyan dolgozó, akinek havi keresete 

mindössze 6–700 forint vagy ennél is kevesebb volt, jelentősnek nevezhető. Az 1951. 

évi jegyzési kampány kifejezetten erőteljesnek mutatkozott. A beszámolók szerint a 

jegyzésben élenjártak a Csepel Autógyári édesanyák, akik közül többen a szocialista 

államtól kapott lehetőségeket hangoztatták a többi munkás édesanya és férfi dolgozó 

előtt. „Mi anyák kaptunk a legtöbbet a népi demokráciától. Az én fiam is jelenleg Pesten 

jár egyetemre, minden hónapban 350 Ft ösztöndíjat kap. Én nem nyertem a békekölcsön 

sorsolásánál, de nyerek minden hónapban 350 Ft-ot és azt, hogy a fiam tanulhat. Ezért 

jegyzek én is 700 Ft fizetésem mellett 1000 Ft-ot.”921 Emellett a források szintén 

említenek olyan hatgyermekes családanyát, aki 600 forintos fizetése ellenére ezer 

forintot jegyzett. 

Ahogy már utaltunk rá, számos esetben a békekölcsönjegyzések a dolgozók erős 

ellenállásába ütköztek és a megalázásukhoz vezettek. 1952-ben interjúalanyom is 

szemtanúja volt egy ilyen esetnek. K. László, aki nagyon fiatalon került az autógyárba, 

megosztotta személyes élményét. Egyszer iskolába menet betelefonált a Csepel 

Autógyárba édesanyjának – amit elmondása szerint akkor még lehetett a portán 

keresztül. Ekkor vette észre, hogy a portás a gyárkapun kívülre kísért egy dolgozót, 

akire egy tábla volt függesztve azzal a szöveggel, hogy „Így jár az, aki nem jegyez 

békekölcsönt”. Emlékezetében mélyen megmaradt, hogy a portás leköpködte a 

gyárkapun kívül, amit közben sokan végignéztek. Ez az ember tudomása szerint 

üvegesként dolgozott. Az interjúszituációban hangsúlyozta, hogy azért maradt meg 

benne annyira mélyen az eset, mert gyermekként élte meg, és együtt érzett az érintettel. 

K. László úgy fogalmazott: „Gyermekként szemléltem az eseményeket, csodálkoztam, 

hogy ilyet lehet csinálni egy emberrel.” Később kiderült, hogy az interjúban említett 

dolgozó, akit megaláztak, egyszerűen nem tudott békekölcsönt jegyezni, mert ami pénz 

a rendelkezésére állt, kellett a családjának. Mindezek ellenére interjúalanyom úgy látta, 

és akképp élte meg, hogy az emberek alapvetően lelkesek voltak, a munkájuk volt a 

legfontosabb számukra, szakmákat tanulhattak és abban megvalósíthatták önmagukat.922 

                                                 
921 MNL PML, XXXV-18, 4. d. 13. ő. e. Aktívaértekezlet jegyzőkönyve, 1951. szeptember 24. 
922 Interjú K. Lászlóval. Budapest, 2014. Készítette: Kiss András. 
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A fenti esettel szembeállítható másik interjúalanyom állítása, akinek alkalmazkodó 

magatartásából eredően pozitív tapasztalatai voltak a korszakról. Sz. Antal, aki egyúttal 

autógyári sztahanovista volt, elmondta, hogy ő is jegyzett békekölcsönöket. Hozzá kell 

tennünk, hogy sztahanovista státuszát szinte következetesen nem emelte ki az 

interjúban, a hatalomhoz alkalmazkodó magatartásával ellentétben. A beszélgetésben 

őszintén elmondta: „Tudta, hogy ennyit tud, akinek pedig nagy volt a szája, attól 

elvárták, hogy nagyobbat is jegyezzen.”923 Arra a kérdésemre, hogy szerinte is többször 

előfordult a Csepel Autógyárban dolgozók megszégyenítése, a következőket felelte: 

„Igen, volt olyan, hogy megszégyenítés, előfordult, de csak azokkal, akik nem nagyon 

akartak beállni a sorba. A kötvényeket visszaváltották neki, attól függött, hogy mennyit 

kapott vissza, hogy mennyit jegyzett.” Esete megerősíti azt a korábbi állítást, miszerint a 

hatalom ugyan nem tette kötelezővé a terv- és békekölcsönök jegyzését, azonban annak 

megtétele mindenképpen az elvárt magatartásformához tartozott. Elmondása megerősíti 

azt is, hogy a dolgozók jól felfogott érdeküktől vezérelve megpróbálták a hatalommal 

szemben betartani az írott és íratlan játékszabályokat. Mindezt tették annak ellenére is, 

hogy éppen a rendszer volt az, amely sok esetben felrúgta a „megállapodást”. A Csepel 

Autógyárban a kötvények utolsó jegyzésére 1956-ban, annak országos 

megszüntetésével egyidejűleg került sor. 

Kevéssé ismert, hogy a tervgazdaság rendszerében a vállalatok által termelt hiányt a 

felettes szerveknek ki kellett pótolniuk.924 A nyersanyag-gazdálkodás optimalizálása, az 

önköltségek csökkentése, a takarékossági intézkedések mind-mind azt a célt szolgálták, 

hogy az üzemek veszteségét csökkentsék. 1950-ben, ahogy már utaltunk is rá, a Csepel 

Autógyár 50 millió forintos veszteséggel zárta az évet. Az alapítás idején még azzal 

számoltak, hogy tervszerű működés esetén a vállalat 1951 közepétől lesz pénzügyileg is 

produktív, azonban a következő években is negatív fizetési mérleggel zárt. 1951. 

novemberben Bíró Ferencné azonban már arról számolt be, hogy az autógyár 1951. III. 

negyedévben 4 és fél millió forint nyereséget termelt, melyet a megyebizottság 

jelenlévő képviselője örömmel nyugtázott.925 A Népgazdasági Tanács látva a 

veszteségeket, 1952 augusztusában a Pénzügyminisztérium előterjesztésére részletes 

határozatot hozott az állami vállalatok szanálásáról és dotálásáról. 

                                                 
923 Interjú Sz. Antallal. Budapest, 2015. Készítette: Kiss András. Következő hivatkozás ugyanott. 
924 A vállalati pénzjövedelmek újraelosztásának hatásait vizsgálta: KORNAI, i. m. 1989. 331–334. 
925 MNL PML, XXXV-18, 1. d. 1. ő. e. Pártválasztmányi ülés jegyzőkönyve, 1951. november 16. Bíró 
Ferencné hozzászólása. 
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A PM szerint az 1952-re kidolgozott tervek megközelítően másfél milliárd forint 

veszteséget mutattak, amelyből az öt ipari tárcára mintegy 1.1 milliárd forint esett. 

Kimutatásuk alapján 1951-ben veszteségük 780 millió forint volt. A gyáripar 

veszteségeinek kétharmad része a Belkereskedelmi Minisztériumnál jelentkezett 588 

millió forintértékben. Nagyságrendben ezt követte KGM 164.5 millió forint tervezett 

veszteséggel, amelynek túlnyomó részét, 130.8 millió forintot a vaskohászat adta. Az 

állami vállalatok veszteségből fakadó pénzügyi hiányainak fedezésére az árkiegyenlítés 

és a dotáció módszerét alkalmazták. Kétségtelen, hogy a vállalati hiányok egy része 

vállalaton kívüli okokra volt visszavezethető. Ezért a PM indokoltnak tartotta azok egy 

részének „eredményjavító, költségvetési kiutalással történő rendezését”. A 

Népgazdasági Tanács által végül elfogadott határozat a veszteség miatt kialakult helyzet 

és felelősség alapján a dotáción belül különbséget tett. Továbbá kikötötte, hogy a 

dotációs igényeket szigorúan kell elbírálni. 

Az árkiegyenlítés és a dotáció abban különbözött egymástól, hogy a dotáció csupán 

átmeneti időre szóló intézkedés volt. Ez elsősorban a termelés önköltségének 

„tervszerű” csökkentésével és a termelési feltételek javulásával (pl. a felfutási időszak 

után meginduló folyamatos termelés) egy adott időn belül megszüntethető hiány 

rendezését szolgálta. A dotáció tehát kizárólag azoknak az állami vállalatoknak a meg 

nem térülő többletkiadásaira volt folyósítható, amelyek bizonyíthatóan a vállalatok 

önhibáján kívül keletkeztek.926 

Az árkiegyenlítés viszont előre megszabott hosszabbtávú támogatásnak számított. 

Ezt a támogatási formát elsősorban azokon a területeken tartották indokoltnak (pl. a bel- 

és külkereskedelemben), ahol az árkülönbözet önköltségcsökkentéssel nem volt 

megszüntethető. Mindazonáltal a határozat arra is kitért, hogy ha a vállalat teljesítménye 

következtében javulást tud felmutatni, akkor az árkiegyenlítéseket 1953. január 1-jétől 

meg kell szüntetni. A felmerülő többletköltségekre egy ún. „ütemezett” dotációt 

engedélyeztek. Mivel úgy gondolták, hogy az ilyen hiányok megszüntetése elsősorban a 

vállalat munkájától függött, ez utóbbihoz hozzátették, hogy […] „a veszteségtérítésben 

részesülő vállalatokkal szemben a felelősségüket kidomborító fokozott pénzügyi 

ellenőrzést és egyéb rendszabályokat kell alkalmazni.”927 A kutatások jelenlegi állása 

                                                 
926 MNL OL, XIX-L-1-f, 58. d. Sz. n./1952. Irányelvek a dotáció megállapításához, 1952. 
927 MNL OL, XIX-A-19-b, 46. d. 1952. augusztus 7. A határozatnak csak az első része jelent meg nyilvánosan. 
320/1952. NT. sz. határozat. Az 1952. évre az állami vállalatoknak nyújtott dotáció feltételezhetően nem volt 
elegendő. Ezért a Népgazdasági Tanács hozzájárult, hogy a Pénzügyminisztérium az 1952. évi kereten felül 
további veszteségtérítési összegeket utaljon ki. A KGM-n belül mindez elsősorban a vaskohászatot érintette, 
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alapján nem sikerült forrásokat találnunk arra vonatkozóan, hogy a Csepel Autógyár a 

vizsgált időszakban mekkora összegű veszteségtérítést kapott.928 1952-re a 

Népgazdasági Tanács a Kohó- és Gépipari Minisztérium felügyelete alá tartozó 

vállalatok részére az alábbi veszteségtérítési és dotációs keretet állapította meg.  

 

Kohó- és Gépipari Minisztérium Veszteségtérítés Dotáció 

Finommechanika 0.7 – 

Gépgyártás 3.3 10.6 

Erősáramú villamos-ipar – 1.6 

Tömegcikkipar – 4.2 

Nehézipari Beruházási Főosztály 2.5 4.2 

Vaskohászat 44 86.8 

Összesen: 50.5 103.4 

 

A KGM veszteségtérítési és dotációs kerete 1952-ben (millió forintban) 

Forrás: MNL OL, XIX-A-19-b, 46. d. 

 

Összefoglalva az elmondottakat, megállapíthatjuk, hogy az önköltség csökkentése a 

vizsgált időszak állandó kérdése maradt. A vállalatok, a felettes minisztériumok és a 

munkások részére is utasításba adták a termelési költségek mindenáron való 

csökkentését. Mivel az önköltségi előirányzatok teljesítése 1950 első felében az 

iparágak jelentős részében elmaradt, a pártvezetés az év hátralévő részében minden erőt 

ennek csökkentésére kívánt mozgósítani. Ez a feladat azonban rendkívül összetett és 

bonyolult volt. A már rendelkezésre álló eredménykimutatások alapján a 

minisztériumoknak és a vállalatoknak elemzéseket kellett végezniük azokon a tételeken 

is, ahol a csökkenés valamiért elmaradt, pl. anyagköltségeken, munkabéreken. 

Részletesen indokolni kellett az új számításokat is. Általánosan elmondható, hogy nem 

volt olyan területe az önköltségcsökkentési programoknak és kampányoknak, amelyek 

                                                                                                                                               
amely újabb, közel 7 millió forintos összeget kapott. A tanács a veszteségek újabb megtérítéséhez már a 
vállalatok felülvizsgálatával és a vállalatvezetők felelősségre vonásával járult hozzá. Lásd: 496/1952. NT. sz. 
határozat, 1952. november 20. Forrás: U. o. 
928 A Pénzügyminisztérium Nehézipari Főosztályán készült feljegyzés szerint 1952-ben az ún. 
„veszteségtérítés lebonyolítási számlán” 274 ezer forint maradt, amelyet az igazgatóság egy vállalatnak sem 
tudott kiutalni hivatkozva „az összeg alacsony voltára”. A KGM 1952. évi dotációs- és veszteségcsökkentési 
tervében a Csepel Autógyár szintén nem található. Továbbá nem találtunk forrásokat a 3633-as közigazgatási 
rendszámhoz tartozó veszteségtérítéssel kapcsolatos ügyek alatt sem. Forrás: MNL OL, XIX-L-1-f, 58. d. Sz. 
n./1952. A KGM tárca és főosztályi (igazgatósági) egyenlegeinek vizsgálata, 1952. szeptember 12. 
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ne érintették volna az üzemek, így a Csepel Autógyár teljes működését. A középpontban 

természetesen a felhasználandó anyagok – különösen az importból beszerzett 

nyersanyagok – mennyiségének a csökkentése állt. Azonban ide sorolhatók a 

hulladékok, a selejtek, a villamos energia és a bérekkel kapcsolatos takarékossági 

intézkedések, valamint a megelőző karbantartás bevezetése is. Természetszerűleg 

mindezek a mentőintézkedések még együttesen sem voltak képesek pótolni a 

tervgazdaság teremtette hiányt. 

 

 

5. ÖSSZEGZÉS 
 

Miután a dolgozatban részletesen megvizsgáltuk azokat a területeket, amelyeken a 

Csepel Autógyár esetében a tervgazdaság működését 1949 és 1953 között jellemezték, 

foglaljuk össze a fő megállapításokat. Vegyük szemügyre, hogy pontosan mely 

kérdésekre kerestük a választ. Egyrészt fontosnak tartottam a magyar iparpolitika 1948 

és 1953 közötti időszakának és az ötéves terv előkészítésének a bemutatását. Másrészt 

vizsgálatra érdemesnek ítéltem, hogy a vállalat miként illeszkedett a tervgazdaság 

rendszerébe. Harmadrészt pedig áttekintettem az erőltetett és aránytalan iparosításnak a 

Csepel Autógyár termelésére és a vállalat társadalmára történő kihatásait. 

A válaszok összegzése előtt fontos újra leszögeznünk, hogy a disszertációban 

bemutatott időszakot az államnak a gazdaság folyamataiba való intenzív, meghatározó 

jelenléte jellemzi. Megkísérlem alátámasztani azt a korábbi megállapítást is, mely 

szerint a második világháború alatti és az 1945 utáni gazdasági folyamatok között 

szoros kontinuitás mutatható ki. Ennek alapján az 1945-ös esztendő a magyar gazdaság 

fejlődését tekintve nem nevezhető határvonalnak. Fontos kiemelnünk, hogy az 1950 

utáni szocialista iparosítás kezdetben a korábban létrejött ipar térbeli struktúrájára épült. 

Ez a folyamatosság nemcsak az ipari kultúrában, hanem a vállalatok továbbélésében is 

tetten érhető. 

Jelentős fordulópontnak tekinthető, hogy 1949-ben a magyar történelemben először 

fordult elő piacgazdaságról tervgazdaságra történő áttérés. Az értekezés egyik célja az 

volt, hogy bemutassa a második világháború utáni politikai-gazdasági folyamatokat, 

amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország szovjet típusú állammá vált, és a 

tervgazdálkodásra tért át. Mint köztudott, a magyar kommunista politikai és gazdasági 

vezetők a Szovjetunióban látott tervgazdasági rendszer magyarországi adaptációjának a 
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kötelező megvalósítását szorgalmazták. A magyar gazdaságot tehát olyan pályára 

kívánták állítani, amely lényegileg a szovjet gazdaság körülményei között működött. Az 

1945 és 1947/48 közötti időszak folyamán a gazdaságpolitikában mind nagyobb 

befolyást szerző kommunisták akaratukat egyre jobban koalíciós partnereikre tudták 

kényszeríteni. Az 1945 és 1948 közötti időszak átalakulásai a kommunistáknak a 

gazdaság különböző szféráira gyakorolt befolyásának fényében érthetők meg. A Magyar 

Kommunista Párt azon törekvése, hogy a gazdaság működését központi úton 

koordinálhassa, végeredményben megvalósult. 

Fontos momentumként értékelhető, hogy az állami gazdaságirányítás 

kulcspozícióiba, így a Gazdasági Főtanács és az Országos Tervhivatal élére kommunista 

politikusok kerültek. A kötött gazdálkodás kiépítése a koalíciós évek alatt folyamatosan 

haladt. Az állami ellenőrzés kiterjedése, mely érintette a hitel-, az ár- és 

anyaggazdálkodást, minden korábbinál koncentráltabbá vált, és a gazdasági élet minden 

területére kiterjedt. A rendeleti úton történő kormányzás, az ár- és bérpolitika, továbbá 

az anyaggazdálkodás révén az állam gazdasági irányító szerepének gyors erősödéséről 

beszélhetünk. A kommunisták alapvető elképzelése a gazdasági kulcspozíciók 

megszerzése mellett a magánvállalkozások teljes kiszorítása volt. Mindezt nemcsak a 

hazai, hanem a külföldi érdekeltségű vállalatok és teljes iparágak államosításával 

hajtottak végre. Az államosítások minden esetben a kártalanítások ígéretével történtek, 

azonban az ellentételezésükre végül nem került sor. Az MKP majd az MDP által 

irányított gazdasági folyamatok, köztük a hároméves terv, a sztálinista gazdaságpolitika 

előkészítői voltak. Mindennek ellenére a nyilvánosság előtt az MKP mindig is azt 

hangsúlyozta, hogy a hároméves terv nem a szocializmus bevezetését, hanem az ország 

demokratikus fejlődését és gazdasági megalapozását segíti elő. Azonban a gazdasági és 

társadalmi folyamatok állami befolyásolása mindig is a kommunisták alapvető 

elképzelései voltak. A kommunista párt tudatos politikájának eredményeként a gazdaság 

és ezen belül az ipari irányításának rendszere 1949-re készen állt a tervgazdálkodás 

bevezetésére és az első ötéves terv megindítására. A fennálló gazdasági és társadalmi 

állapotok totális megváltoztatásának szándéka a szovjet minta kizárólagos és 

mechanikus másolásában öltött testet. Mindezt felerősítették a világpolitikában 1947–

1948-ban bekövetkezett fordulatok is. 

Mint ismeretes, az ötéves terv a szocialista iparosítást és különösen a kohászat 

gyors fejlesztését állította az elérendő célok középpontjába. A kommunista vezetés 

kiinduló elképzelése az volt, hogy eredendően a nehéz- és gépipart kell fejleszteni, 
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amely alapvető feltétele a mezőgazdaság gépesítésének és az ipari termelés 

felfuttatásának. Az ötéves terv fő célkitűzései közé tartozott a hadiipar fejlesztése is. 

Magyarországon eddig soha nem látott ütemű nehézipari fejlesztések indultak. A 

tervtörvény ágazatonként és iparáganként felsorolta a fő feladatokat, azonban a 

megvalósítás egyik legfontosabb feltételét, a beruházási program anyagi forrásait 

elhanyagolta. A terv kivitelezésének sikerét olyan tényezőkkel hozták összefüggésbe, 

mint a folyamatosan hangoztatott takarékossági intézkedések, a „rejtett tartalékok” 

mozgósítása, a dolgozói öntudatosság és fegyelmezettség. Mindezeket a nemzetközi 

életben létrejött hidegháborús nagyhatalmi ellentét erősödésével – természetesen 

ideológiai alapon – kiegészítették a külső és belső „ellenség” elleni harc jelszavával is. 

A disszertáció által vizsgált időszakban – és 1953 után is – előtérbe kerülő autarkiás 

törekvések egyáltalán nem voltak összhangban a gazdaság igényeivel. A zárt gazdaság 

működéséből származó következmények rendkívül hamar jelentkeztek. Ezért az ország 

a Szovjetunióval és a szocializmust építeni próbáló többi kommunista szatellit állammal 

még szorosabb és szélesebb körű kapcsolatok kiépítésére kényszerült. 

Természetszerűleg ennek gyökerei nem az 1950-ben meghirdetett első ötéves tervnél 

keresendők. A Szovjetunió gazdasági behatolása és fokozatos térnyerése már az 1945-

ben megkötött szovjet-magyar gazdasági együttműködési megállapodással 

megkezdődött. Ennek részeként Magyarország ipari nyersanyagokért különböző 

iparcikkek és mezőgazdasági termékek szállítását vállalta. Ennek nyomán a magyar 

ipari termelés a szovjet nyersanyagoktól függő helyzetbe került, kizárva vagy legalábbis 

minimális szorítva más, akár nyugati alternatívát. 

Az első ötéves terv beruházásai késedelmesen vagy egyáltalán nem valósultak meg. 

A tervgazdaság rendszerét főként a gazdaságosság és a hatékonyság háttérbe szorítása 

jellemezte. Az MDP II. kongresszusán nyilvánosan is felemelt ötéves terv a 

gazdaságban már addig is jelentkező aránytalanságokat tovább növelte. Fontos 

hangsúlyozni, hogy a terv felemelt és nyilvánosságra került változatában a hadiipari 

termelés jelentős emeléséről egyáltalán nem tettek említést. A pártvezetés a tervszámok 

drasztikus emelését a közvélemény számára folyamatosan azzal magyarázta, hogy az 

1950. évben az ipar a vártnál sokkal jobban teljesített. A felemelt ötéves terv a gyáripar 

termelését az eredetileg meghirdetett 86.4%-os növekedés helyett 1954-re 310%-ra 

irányozta elő. Az 1949. évi tervtörvényben még 51 milliárd forintos beruházási 

keretösszeget 85 milliárd forintra emelték fel. Mindebből a nehézipar részesedése az 

eredetileg tervezett 18.3 milliárd forinttal szemben meghaladta a 37 milliárd forintot. 
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A terv készítői magukévá tették a gazdaságot hadigazdasággá alakító sztálini 

iparosítási felfogást. A rendszer alapvető visszásságára utal, hogy a módosított terv 

meghirdetésekor pontosan azt hangsúlyozták ki, ami a tervgazdaság legnagyobb 

ellentmondását adta, a tervszerű és arányos fejlesztés megtartását. A korszakban végig 

privilegizált nehézipar mellett a mezőgazdaságban, a szolgáltatási szektorban és más 

ágazatokban is mind-mind a látványos fejlesztéseket hangsúlyozták. Ami a nehézipari 

beruházások arányát illeti az ipari beruházásokon belül, megállapíthatjuk, hogy sem a 

Szovjetunióban, sem pedig a többi szovjet csatlósállamban nem volt olyan magas, mint 

Magyarország első ötéves tervében. Az ötéves terv első négy évében a beruházásokra 

fordított összeg végül 55 milliárd forintot tett ki és 60 új ipari vállalat létesült. A 

beruházási tervek nem vették tekintetbe, hogy ahhoz a szükséges anyagok rendelkezésre 

állnak-e és pontosan mely (pl. import vagy termelés útján) forrásokból. A beruházási 

terveket nagyrészt csak globálisan szabták meg. Ez azt jelentette, hogy a tervfeladatok 

nem tartalmazták pontosan azt, hogy mit, milyen határidőre, milyen kapacitással, 

milyen anyagból, mennyi költséggel kell beruházni. Azonban ha tartalmazták is a 

feladatok a fenti tételeket, akkor sem volt biztos a pontos megvalósíthatóságuk. A többi 

szocialista járműipari vállalat beruházására vonatkozó összehasonlító vizsgálat további 

kutatást igényelne, melyre a dolgozat keretei között nem tértem ki. Érdekes 

eredményeket tartogathat annak elemzése is, hogy milyen párhuzamok és különbségek 

figyelhetők meg egy-egy vállalat termelésének felfutásán keresztül. 

Ami a következményeket illeti, a mezőgazdaság és a könnyűipar termelése 

visszaesett, általánossá vált a nyersanyag- és energiaellátási zavar. A látványos 

aránytalanságok a termelés és a termelékenység csökkenéséhez, az ellátás 

visszafogásához, valamint az életszínvonal csökkenéséhez vezettek.  Elmondható, hogy 

1949 és 1951 között a terven belüli arányok jelentős megváltozásáról beszélhetünk. 

Jóllehet a mezőgazdaság részére tervezett beruházási keretösszeg is nőt, azonban 1951-

re nyilvánvalóvá vált, hogy az ágazat részesedése az összes beruházásból fokozatosan 

csökkent. A terv módosítása és a termelés minden áron való emelése nyilvánvalóan 

irreális elképzelés volt, melyet valamennyi vállalat megsínylett. Ennek oka az volt, hogy 

az illetékes szervek, mint például az Országos Tervhivatal és a felettes minisztériumok a 

terv kidolgozásakor nem rendelkeztek reális helyzetképpel a gazdaság 

teljesítőképességét illetően. A megalapozatlan tervek és ígéretek pedig nyilvánvalóan 

nem valósulhattak meg. 
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Fontos kiemelni, hogy a tervkészítés menete egy rendkívül bonyolult, már-már a 

végrehajtók számára is átláthatatlannak tűnő rendszert eredményezett. Az ipari 

részlettervek készítéséről szóló rendeleteket rendszeresen kiadták. Azonban oly nagy 

mennyiségű adattal kellett mind a Tervhivatalnak, mind pedig a minisztériumoknak 

dolgozniuk, hogy a rendeletekben megszabott feszített határidők szinte lehetetlenné 

tették a pontos tervezést. A minisztériumoknak minden év októberéig kellett 

elküldeniük a tervekre vonatkozó összesítéseiket az Országos Tervhivatalnak. A 

hivatalnak így mindössze két hét állt rendelkezésére, hogy a beküldött terveket 

összesítse, és a Népgazdasági Tanács elé terjessze. A november 15-ig elkészített 

javaslatok alapján a tanács döntését követően november 20-ig kellett a Tervhivatalnak 

kiadnia a végleges tervszámokat. A rendkívül szoros határidőket mutatja, hogy a 

minisztériumoknak általában egy hetük jutott arra, hogy a terveket vállalatokra 

lebontsák. 

A problémát mélyítette, hogy egy minisztériumhoz akár több mint száz kisebb-

nagyobb vállalat, üzem is tartozhatott. A vállalatoknak december közepéig kellett 

elkészíteniük jóváhagyott terveiket és a negyedévi ütemezést. Az alapvető feltételek 

hiánya miatt azonban ezek sok esetben nem lehetettek megalapozottak, de legalábbis 

nem pontosak. Még ugyanebben a hónapban a vállalatok részére utasításba adták, hogy 

a terveket egészen a munkapadok szintjéig bontsák le. A fenti folyamatot áttekintve 

nem csodálkozhatunk azon, hogy a Csepel Autógyár számára is a részlettervek 

műhelyekig történő lebontása vontatottan haladt. Ennek eredményeként óriási 

versenyfutás indult meg a hivatalokban annak érdekében, hogy a részletterveket 

kidolgozzák. Mindezt tetézte, ha a terveket módosítani kellett. Ebben az esetben az 

aprólékosan megállapított és különböző területekre (pl. nyersanyag, bér- és létszám, 

külkereskedelmi, stb.) kidolgozott tervek újabb módosításokat igényeltek. A „lavinát” 

fokozta, hogy az állandó módosítások miatt a tervek teljesítésének megállapítása is 

nehézségbe ütközött. Ez pedig azt eredményezte, hogy a vállalatok következő évi 

tervelkészítése is csúszott. A kialakult helyzetért nem kis felelősség terhelte a 

pártvezetést, és azon belül is a Gerő Ernő által irányított gazdasági vezetést. A Magyar 

Dolgozók Pártja a feszített tervek teljesítése érdekében minden vállalattól és az egész 

magyar társadalomtól a legnagyobb erőfeszítéseket kívánta, bármi áron.  

A Csepel Autógyár esetében a fent említett folyamatok és anomáliák rendkívül 

látványosan jelentkeztek. Az autógyárral összefüggésben bemutatott iparosítási politika 

tehát radikálisan és gyorsan, továbbá egyoldalúan zajlott le. A levéltári forrásokon 
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keresztül nyilvánvalóvá válik, hogy a Csepel Autógyár az ötéves terv során sok esetben 

rendkívüli erőfeszítések árán tudott megfelelni a gyártási követelményeknek. 

A dolgozatban vizsgált időszak alatt szinte nem találunk olyan területet, ahol az 

eredetileg elgondolt koncepciók alapján valósították volna meg a terveket. A felettes 

szervek és a vállalat pártbizottsága számtalanszor hangoztatta, hogy az autógyár az első 

ötéves terv szülötte. Azonban ennek ellenére elmondható, hogy beilleszkedése a 

tervgazdaság rendszerébe igen kacskaringós és sok buktatóval teli úton haladt. Elég, ha 

csak arra gondolunk, hogy az autógyár felfutása idején az akadozó anyagellátás 

következtében a kötött gazdálkodás keretin kívülről szerezte be a szükséges 

nyersanyagokat. Kezdetben nemcsak a vállalat, hanem a dolgozók sem találták helyüket 

az új rendszerben. 

Mindezekből egy olyan vállalat képe bontakozik ki, amely folyamatosan kereste a 

lehetőségeket a felülről utasításba adott termelési tervek teljesítéséhez. Ahogy 

említettük, a dolgozók számtalan nehézséggel küszködtek, ami elsődlegesen 

munkaerejük túlfeszítettségében, a rossz munkakörülményekben és a szociális 

helyzetükben jelentkezett. Gondoljunk arra, hogy az autógyár másfél éves felfutási 

periódusa alatt több mint ezer munkavállaló hagyta ott a vállalatot. 1956 után a 

termelési tervek minden áron való hajszolása „lecsendesedett.” 1956-ot követően az 

autógyári dolgozók közül majdnem mindenki „belerázódott” a munkafolyamatokba, és 

sokan kitanulták az autóipari szakmát. Mindez azt is bizonyítja, hogy jelentős időnek 

kellett eltelnie ahhoz, hogy a munkások beilleszkedjenek a rendszerbe és a 

munkafolyamatokba. Teljes bizonyossággal állítható, hogy ennek a folyamatnak a 

legkritikusabb időszaka az 1949 és 1953 közötti évekre tehető. 

Az értekezés másik célja az volt, hogy bemutassa az ötéves terv keretében indult 

autógyári beruházások politikai-ideológiai mozgatórugóit. Fokozott figyelmet 

szenteltem annak a vizsgálatának, hogy a tervgazdaság működése milyen hatásokkal járt 

a Csepel Autógyár esetében. Az elemzések középpontjába a fejlesztések végső 

állomását, a vállalatot állítottam. Elmondható, hogy az ötéves terv során a vállalat 

jelentős fejlesztési forrásokhoz jutott. Az autógyárat egy már meglévő ipari komplexum 

maradványaira, a Dunai Repülőgépgyár szétbombázott romjaira telepítették. A vállalat 

alapításakor az autógyár megkapta a repülőgépgyár ingó- és ingatlanvagyonát. Ebből 

következik, hogy mint első kategóriájú beruházást nem a semmiből teremtették meg, 

rendelkezésre álltak az épületek, még, ha romos állapotban is. Nem elhanyagolható, 

hogy a repülőgép-ipari szakmára alapozva, ha kis létszámban is, de rendelkezésre állt az 
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a munkaerő-piaci bázis, amelyre kezdetben alapozni lehetett. A repülőipari szakmát 

kitanult munkásoknak egy teljesen új iparágra, a tehergépjármű-gyártásra kellett 

viszonylag rövid időn belül átállniuk. Mindezek a tényezők együttvéve – kiegészülve a 

tervgazdaság állandósulni látszódó zavaraival – megnehezítették beilleszkedésüket az új 

környezetbe. 

Kevéssé ismert, hogy a Csepel Autógyárral kapcsolatban tervezett beruházásoktól 

országos hatású eredményeket vártak. Gondoljunk itt elsősorban arra, hogy egyrészt az 

autógyárnak kellett ellátnia a honvédelmet szállítógépjárművekkel. Másrészt a vállalat 

volt hivatott legyártani a népgazdaság további ágazatainak (pl. mezőgazdaság, 

közlekedés) gépjármű-szükségletét is. Harmadrészt, a vizsgált időszakban a 

külkereskedelem útján szintén a vállalatnak kellett képviselnie a magyar járműgyártást 

az akkori „zárt” világ, a szocialista országok piacain. Az első ötéves terv során a Csepel 

Autógyárat és a hozzá kapcsolódó gépipari fejlesztéseket az első kategóriájú, tehát 

kiemelt jelentőségű beruházások között találjuk. A fejlesztések jelentőségét érzékelteti, 

hogy a vállalat 1953-ra már több mint 9 ezer alkalmazottat foglalkoztatott. 

A vizsgálatok azt mutatják, hogy a tervgazdaság helyi szintű működési zavarai 

közül a vállalatot legsúlyosabban a nyersanyaghiány érintette. A termelésben mutatkozó 

hiány állandó meghatározója maradt a vállalatok működésének. Azért, hogy tervüket 

teljesítsék, a vállalatoknak kényszerintézkedéseket kellett végrehajtaniuk. Kornai János 

ezt az állapotot a pillanatnyi kényszeralkalmazkodás formáinak együttes jelentkezésével 

szemléltette. Szerinte nemcsak egy időben és műhelyen belül, hanem láncszerűen 

egymáshoz kapcsolódva, műhelyről-műhelyre és vállalatról-vállalatra terjedve is 

megjelenhettek a kényszerű alkalmazkodás különböző formái. Abban az esetben, ha 

például egy szerszámgépgyárnak egy speciális csavarra lett volna szüksége, azonban az 

nem érkezne be, akkor azt általában mással pótolnák. Az autógyár esetében is volt arra 

példa, hogy megrendelőjének nem a megfelelő motort szállította. A vevő a motorokat 

így nem tudta használni, ami miatt számára hiány keletkezett. Kornai egy elképzelt 

szerszámgyár példáján keresztül mutatta be, hogy a hiány okozta 

kényszeralkalmazkodások hatása a termelésben továbbgyűrűzött. 

Ami az erőltetett iparosításnak a vállalat munkáslétszámára gyakorolt hatását illeti, 

elmondható, hogy az 1949 és 1953 közötti időszakot követően az autógyárban hasonló 

volumenű növekedést nem találhatunk. Országos viszonylatban ennek az erőltetett 

növekedésnek a legfontosabb módszere a munkaerőtöbblet mozgósítása volt. Ennek a 

többletnek a belső arányára az volt a jellemző, hogy a forrása egyrészt a 
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mezőgazdaságból elvándorolt népességből táplálkozott. Másrészt kiemelten jellemző 

volt az autógyárra a nők tömeges munkavállalása, akik szintén vagy a falusi munkát 

otthagyva vállaltak ipari munkát vagy a háztartási tevékenységüket hagyták abba. A 

Csepel Autógyárba a vizsgált időszak során a munkaerő áramlása különösen látványos 

méreteket öltött. Mint ahogy azt kimutattuk, 1949. november és 1951. március között a 

vállalat összes dolgozóinak létszáma közel 15-szörösére emelkedett, és megközelítette a 

6 ezer főt. Mindazonáltal a korszak iparának, és benne a Csepel Autógyárnak egyik 

meghatározó jelenségévé a krónikus munkaerőhiány vált. Mint köztudott, a 

munkaerőtöbbletet a politikai vezetés elsősorban a szakképzetlen munkaerő tömeges 

alkalmazásával kívánta elérni. Azonban ezzel egyidejűleg a rendkívül gyorsan növekvő 

gazdaság, különösképpen pedig az ipar a szakképzettséggel rendelkező munkaerőben 

szenvedett hiányt. Mindez alapvetően befolyásolta a minisztérium és a vállalat 

munkaerő-politikáját. A munka világának társadalomtörténeti szempontú bemutatása 

során bepillantást nyerhettünk a személyi kötöttségeknek a vállalaton belüli 

kialakulására. A munkaerő mozgásszabadságának korlátozása, a munkaközvetítés 

állami irányítás alá vonása az autógyári dolgozókat is többnyire hátrányosan érintette. 

Külön vizsgáltam a vállalat és a felettes minisztérium, valamint az állami ellenőrzés 

kapcsolatának összefüggéseit. Általánosan elmondható, hogy a Csepel Autógyár 

magatartását a felettes szervek felé az állandó megfelelés-kényszer jellemezte. Az 

autógyár vezérigazgatói tisztában voltak azzal, hogy a tervek teljesítésének elmaradása 

nemcsak a vállalat, hanem saját személyükre is hátrányos következményekkel járhat. 

Ezért a vállalatvezetők mindent elkövettek annak érdekében, hogy a termelési terveket 

és még számos előírást teljesítsenek, illetve betartassanak. Ezt ellenőrizték az évente 

esedékes vizsgálatok is. Az ellenőrzések végrehajtó szerve, az Állami Ellenőrző 

Központ a vállalat működésének szinte valamennyi területét áttekintette. Az ÁEK-nak a 

dolgozatban vizsgált működése új megvilágításba helyezi a tervgazdaság működését. A 

központ ellenőrzésein keresztül átfogó képet kaphattunk a tervgazdaság szinte 

valamennyi működési zavaráról. A hatalom mindent elkövetett, hogy a tervgazdaság új 

szocialista vállalatait mindvégig kézben tartsa és ellenőrizze. Hozzá kell tennünk azt is, 

hogy az ellenőrzés a korszakban mindvégig szorosan összefonódott a tervgazdaság 

büntetőjogi védelmével. Ennek értelmében az állam bárkit, bármikor, függetlenül attól, 

hogy vállalatigazgató vagy munkás volt, szankciókkal sújthatott. Összefoglalóan 

elmondható, hogy a vizsgálatok eredményei az autógyár működése és a tervteljesítés 

szempontjából csak az esetek egy részében voltak hasznosíthatók. Az állami ellenőrzés 
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olyan vállalati folyamatokat vizsgált, amelyek a tervgazdaság rendszerén belül eleve 

nem működhettek hatékonyan. 

Elemezésre érdemesnek tartottam a tervgazdálkodás működésével automatikusan 

együtt járó jelenségeket, mint például a „normarendezés” és a „bércsalások” kérdését. 

Ezzel szoros összefüggésben mikroszinten bemutattam a hivatalos diskurzusban „rejtett 

tartalékoknak” nevezett erőforrások mozgósítását, mely a munkaversenyekben öltött 

testet. A vállalatot alapításától kezdve végigkísérték a folyamatos normarendezések. 

Elmondható, hogy az esetek többségében az intézkedések a dolgozók 

munkabércsökkenésével és ezzel együtt elégedetlenségükkel jártak együtt. Minden 

bizonnyal a dolgozók részéről nagyfokú érdeklődésre számot tartó kérdés a munkabérek 

meghatározása volt. Ahogy a dolgozat interjúalanyai és a források is utaltak rá, a 

bérkérdés a dolgozók és a vállalat vezetése között állandó vita, de legalábbis huzavona 

tárgyát képzete. Az autógyári dolgozók általános hangulatát természetszerűleg rontotta, 

amikor új normájuk után korábbi bérük eléréséhez jóval többet kellett dolgozni. 

Mindezen túl az Államvédelmi Hatóság beépített emberein keresztül közvetve is 

fenyegetve érezhették magukat. Az ÁVH által negatív példaként kiemelt dolgozók 

„elvtársi bíróságok” általi elítélése pedig alapvetően rontotta a gyáregységekben 

dolgozók hangulatát. 

Biztosan állíthatjuk, hogy a munkaverseny-mozgalom meghatározó szerepet töltött 

be a Csepel Autógyár működése során. Azonban a mozgalmakra általában a kettősség 

volt jellemző. Összességében az, hogy az autógyár teljesíteni tudta termelési terveit, 

annak volt köszönhető, hogy az üzemekben viszonylag elterjedtek voltak a 

munkaversenyek. A már említett kettősség abban mutatkozott meg, hogy egyrészt a 

vállalat a nagyobb kampányok során jelentős számban tudta aktivizálni munkavállalóit. 

Kérdés persze, hogy a versenyvállalásokból pontosan mennyi tartalmazott konkrét 

felajánlást. Másrészt a munkaversenyek jellemzője volt, hogy azok javarészt csak a 

meghirdetett kampányok idejére korlátozódtak. Ennek nyomán „fejlettnek” csak abban 

az értelemben nevezhetjük, hogy a termelési terveket teljesíteni tudták. Fontos 

kiemelnünk, hogy amint az autógyári kampányok lezárultak, a termelés jelentősen 

visszaesett. Hozzá kell tennünk, hogy a terv teljesítése, még ha rohammunkával is, a 

munkások jól felfogott érdekében állt, ugyanis ettől függött a hónap végén kapott bérük.  

A Csepel Autógyár önköltségcsökkentéssel kapcsolatos tevékenységét vizsgálva 

általánosan elmondható, hogy a vállalatnak nem volt olyan területe, amelyet ezek a 

típusú intézkedések ne érintettek volna. Minekután az ipar és azon belül is a járműipari 
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vállalatok nem tudták teljesíteni az ötéves tervben meghatározott önköltségi terveket, az 

üzemekben „hajsza” indult azok utolérésére. Ennek a törekvésnek a terv alapján 

különböző „színterei” voltak. Ezek között megtalálhatók a nyersanyagok optimális 

felhasználása érdekében tett intézkedések, melyek betartását előírták a munkásoknak. 

Az autógyári munkásoknak ezzel egyidejűleg számtalan anyagnormával kellett 

dolgozniuk, amelyet tartani az esetek többségében alig-alig tudtak. Az 

önköltségcsökkentési tervek végrehajtása, a nyersanyaggal történő gazdálkodás 

szorosan összefonódott a munkaverseny-mozgalommal. A különböző takarékossági 

intézkedések, a munkások felajánlásai azonban aligha tudták megszüntetni a vállalat 

termelése során keletkezett hiányokat. 

A rendszer utolsó láncszemei maguk a munkások voltak. Ezért a disszertáció egyes 

fejezeteiben az interjúk felhasználásával igyekeztem illusztrálni azokat a folyamatokat, 

amelyek leginkább jellemzőek voltak a tervgazdaságra A disszertáció 

társadalomtörténeti vonatkozású megállapításait összefoglalva megállapítható, hogy a 

vállalat munkásai az esetek jelentős részében teljesen kiszolgáltatottak voltak a hatalom 

különböző retorziós intézkedéseinek. Jóllehet a pártvezetés által a vállalatoktól 

folyamatosan követelt „belső tartalékokat” ők maguk testesítették meg, a rendszer 

éppen velük szemben lépett fel a legerélyesebb módon. 

Az 1950-es évek elején jelentkező gazdasági nehézségek és állandósuló zavarok 

alig befolyásolták a gazdaságirányítást. A Gerő Ernő-féle gazdasági vezetésnek voltak 

ugyan információi arra vonatkozóan, hogy a tervek és végrehajtásuk között egyre 

növekvő szakadék tátong, azonban a nehézipar-centrikus fejlesztéseken még sem 

kívántak változtatni. A Népgazdasági Tanács 1952. augusztus 8-i ülésén tárgyalták a 

népgazdaság 1953. évi fejlesztésének fő feladatait. Ennek során azt hangsúlyozták, hogy 

továbbra is biztosítani kell azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik a felemelt 

ötéves terv teljesítését. Mindezt a tervek szerint azt jelentette, hogy a Csepel 

Autógyárnak az 1953. évben már évi több mint 6200 darab tehergépkocsit kellett volna 

gyártania. Az 1954. évi javaslat azonban már ennél tovább ment és 7100 darabban 

határozta meg a vállalat éves teherautó-kibocsátását. Az irányvonal változatlanságát 

mutatta az is, hogy 1953-ban már lépések történtek a II. ötéves terv előkészületeire is, 

melyre nyilvánvaló módon a felemelt első terv közvetlen folytatásaként tekintettek. 

Sztálin 1953. március 5-i halálát követően azonban a belpolitikában és a nemzetközi 

politikában is történelminek mondható változások indultak meg. Ezzel egyidejűleg a 

szovjet blokk országaiban kezdetét vette a desztalinizáció folyamata. Az új szovjet 
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vezetés a nehézipar mindent megelőző fejlesztése helyett elsősorban az életszínvonal 

javítását célzó politikát állította a középpontba. A szovjet belpolitikában végbemenő 

változásokat követően a szovjet pártvezetés 1953. júniusban Moszkvába kérette Rákosi 

Mátyást és Gerő Ernőt, valamint számos, addig háttérbe szorított kommunista politikust. 

A moszkvai látogatás után a szovjet pártvezetés utasította Rákosit és Gerőt a 

gazdaságpolitikában elkövetett hibák azonnali kijavítására. A szovjetek tehát 

eredendően Rákosit és Gerőt tették felelőssé a gazdaságban bekövetkezett torzulásokért. 

A küldöttség visszaérkezését követően szinte azonnal munkához látott. Az ország 

súlyos gazdasági helyzetének alapos feltárására az MDP KV 1953. június 27–28-i 

ülésén került sor. Az ülésre beterjesztett anyagok elkészítésére rendkívül kevés idő állt 

rendelkezésre. A KV ülésén elfogadott határozat egyrészt felfedte azokat a súlyos 

hibákat, amelyeket a pártvezetés 1949 és 1953 között elkövetett. Másrészt kijelölte a 

feladatokat, amelyeket a lakosság életszínvonalának és a mezőgazdaság fejlesztésének 

érdekében elérni kívánt. A határozat értelmében előírták az ipari növekedés mértékének 

és a beruházásokra szánt összegeknek a csökkentését. Számtalan új beruházás 

felülvizsgálatára és végül leállítására került sor. Ennek folyományaként 1953-ban 

leállították a Csepel Autógyárban a Szürkevasöntöde és a Keréktárcsagyár előtervezési 

és beruházási munkálatait is. 

A történelmi léptékű változást jóváhagyó központi vezetőségi ülésről mindössze a 

korszakban megszokott kommüniké számolt be. A közvélemény és a párttagság a 

lényeges változásokról a Rákosi Mátyást a miniszterelnöki székben felváltó Nagy Imre 

1953. július 4-i beszédjéből értesült. 1953. július 5-én jelent meg a Szabad Népben 

Nagy Imre programbeszéde, melyet kormányprogramként hirdettek meg. Ebben 

ismertette a gazdaság reformjára vonatkozó elképzeléseit, amelyektől az élet minden 

területére kiható változásokat remélt. Beszédében Nagy Imre négy okkal indokolta a 

nehézipar fejlesztésének csökkentését. Elsőként említette, hogy az ország alig 

rendelkezett a szükséges alapanyag-mennyiséggel. Második okaként azt hozta fel, hogy 

az erőltetett nehézipari termelés irreális mértékben megterhelte a munkások 

teljesítőképességét. Harmadik megállapítása az életszínvonal csökkenésére vonatkozott, 

a negyedik pedig az egyoldalú, aránytalan iparosítást tette felelőssé az ország 

katasztrofális gazdasági állapotba süllyedéséért. A Nagy Imre által megfogalmazott 

gondolatok jól megjelenítik, mi történik, ha egy ország olyan gazdaságpolitikai útra tér, 

amely nem felel meg alapvető adottságainak. Az 1953-as esztendő és Nagy Imre 

reformkísérlete ezért minden bizonyossággal lezárt egy fejezetet a magyar 
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gazdaságpolitika történetében új lehetőséget megvillantva olyan vállalatok számára is, 

mint amilyen a Csepel Autógyár volt. 
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Szabad Nép 

 

 

6. 3. RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK  
 

APO  - Agitációs és Propaganda Osztály 
ATIT  - Autó- és Traktoripari Tröszt 
ATRA  - Autó- és Traktoralkatrészgyár 
ÁB  - Államgazdasági Bizottság 
ÁBTL  - Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
ÁEK  - Állami Ellenőrző Központ 
ÁEM  - Állami Ellenőrzés Minisztériuma 
ÁGM  - Általános Gépipari Minisztérium 
ÁVO  - Államvédelmi Osztály 
ÁVH  - Államvédelmi Hatóság 
BFL  - Budapest Főváros Levéltára 
BME  - Budapesti Műszaki Egyetem 
BM  - Belügyminisztérium 
BSZKRT - Budapest Székesfőváros Közlekedési Részvénytársaság 
DISZ  - Dolgozó Ifjúság Szövetsége 
ELTE  - Eötvös Loránd Tudományegyetem 
ET  - Elnöki Tanács 
FKgP  - Független Kisgazdapárt 
GÉTI  - Gépipari Tervező Iroda 
GF  - Gazdasági Főtanács 
GMC  - General Motors (Truck) Company 
GYOSZ - Gyáriparosok Országos Szövetsége 
HB  - Honvédelmi Bizottság 
HÉV  - Helyi Érdekű Vasút 
HLI  - Hadtörténelmi Levéltár és Irattár 
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HM  - Honvédelmi Minisztérium 
HT  - Honvédelmi Tanács 
HTI  - Haditechnikai Intézet 
HVK  - Honvéd Vezérkar 
JÁFI  - Járműfejlesztési Intézet 
KB  - Központi Bizottság 
KEB  - Központi Ellenőrző Bizottság 
KGD  - Központi Gazdasági Döntőbizottság 
KGM  - Kohó- és Gépipari Minisztérium 
KLTE  - Kossuth Lajos Tudományegyetem 
KÖMI  - Közérdekű Munkák Igazgatósága 
KSH  - Központi Statisztikai Hivatal 
KV  - Központi Vezetőség 
KÖZÉRT - Községi Élelmiszerkereskedelmi Rt. 
MDP  - Magyar Dolgozók Pártja 
M. E.  - Miniszterelnökség 
MÁVAG - Magyar Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak 
MÁVAUT - Magyar Államvasutak Autóközlekedési Vállalata 
MEO  - Minőség Ellenőrző Osztály 
MINSZ - Magyar Ifjúság Népi Szövetsége 
MK  - Magyar Közlöny 
MKP  - Magyar Kommunista Párt 
MN  - Magyar Néphadsereg 
MNB  - Magyar Nemzeti Bank 
MNFF  - Magyar Nemzeti Függetlenség Front 
MNL OL - Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 
MNL PML - Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára 
MOGÜRT - Magyar Országos Gépjármű Üzemi Részvénytársaság 
MOM  - Magyar Optikai Művek Részvénytársaság 
MRA  - Magyar Rádió Archívuma 
MTESZ - Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége 
MTH  - Munkaerő Tartalékok Hivatala 
MTI  - Magyar Távirati Iroda 
MTMRT - Minisztertanács és Miniszteri Rendeletek Tára 
MSZMP - Magyar Szocialista Munkáspárt 
MTA  - Magyar Tudományos Akadémia 
NATO  - North Atlantic Treaty Organisation 
NET  - Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
NIK  - Nehézipari Központ 
NIM  - Nehézipari Minisztérium 
NT  - Népgazdasági Tanács 
NV  - Nemzeti Vállalat 
OMB  - Országos Munkabérmegállapító Bizottság 
OMFB  - Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 
OSZK  - Országos Széchényi Könyvtár 
OT  - Országos Tervhivatal 
OTP  - Országos Takarékpénztár 
PB  - Politikai Bizottság 
PIL  - Politikatörténeti Intézet Levéltára 
PM  - Pénzügyminisztérium 
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PTE BTK - Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
RM  - Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek 
SZB  - Szervező Bizottság 
SZDP  - Szociáldemokrata Párt 
SZEB  - Szövetséges Ellenőrző Bizottság 
SZER  - Szabad Európa Rádió 
SZIT  - Szakszervezeti Ifjúmunkás Tanoncmozgalom 
SZOT  - Szakszervezetek Országos Tanácsa 
SZT  - Szakszervezeti Tanács 
SZTK  - Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ 
TEFU  - Teherfuvarozási Nemzeti Vállalat 
TERINT - Területrendezési Intézet 
TMK  - Tervszerű Megelőző Karbantartás 
TÜK  - Titkos Ügykezelt 
USA  - United States of America 
ÜT  - Üzemgazdasági Tanács 
VASAS - Vas- és Fémmunkások Országos Szabad Szakszervezete 
VIT  - Világifjúsági Találkozó 
WM  - Weiss Manfréd  
 
c. - című 
cs. - csoport 
d. - doboz 
D - dízel 
Dr. - doktor 
drb. - darab 
f. - fond 
Ft. - forint 
h. n. - hely nélkül 
ifj. - ifjabb 
ill. - illetve 
i. m. - idézett mű 
jkv. - jegyzőkönyv 
kb. - körülbelül 
klny. - különlenyomat 
kltsg. - költség 
korm. - kormány 
l. - lásd 
lat. - latin 
m. - millió 
megj. - megjegyzés 
n. é. - negyedévi 
oszt. - osztály 
ő. e. - őrzési egység 
P - pengő 
pl. - például 
r. - rendelet 
Rt. - részvénytársaság 
stb. - satöbbi 
sz. - szám 
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sz. n. - szám nélkül 
t - tonna 
t. c. - törvénycikk 
t. i. - tudni illik 
tvr. - törvényerejű rendelet 
u. az - ugyanaz 
u. o. - ugyanott 
u. ő. - ugyanő 
ü. b. - üzemi bizottság 
ún. - úgynevezett 
vö. - vesd össze 


