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I. KITŰZÖTT FELADATOK, TÉMAVÁLASZTÁS 

 

A disszertáció célja a tervgazdaság működési folyamatainak mikroszintű elemzése volt. A 

választásom azért esett a Csepel Autógyárra, mivel a vállalat termelésének felfuttatásán 

keresztül rendkívül jól megragadhatók a tervgazdaság zavarai. Az első ötéves népgazdasági 

terv során a Csepel Autógyárat az első kategóriájú, ún. kiemelt jelentőségű beruházások közé 

sorolták. A vállalat közvetlen szomszédságában fekvő Szigetszentmiklós község Vác, 

Gödöllő és Cegléd mellett az ötéves terv során bekerült az első osztályú, iparosítani kívánt 

pest megyei települések közé is. Az előkelő „helyezést” Szigetszentmiklós község azzal érte 

el, hogy a vállalat közigazgatásilag hozzá tartozott. Az 1950-es években megindult nehézipari 

fejlesztésekkel kapcsolatban a köztudatban napjainkig néhány emblematikus fejlesztés képe 

él, mint Sztálinváros, Inota, Kazincbarcika vagy Komló. Ezeket a településeket a hatalom 

követendő mintavárosként kívánta a társadalom elé állítani. Kevéssé ismert, 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. A vállalatra hárult részben a hadiipar szükségleteinek kielégítése, a 

gazdaság ellátása különböző tehergépjárművekkel és a külkereskedelmi megállapodások 

révén, elsősorban szocialista relációban, a külföldi partnerek igényeinek kiszolgálása. 

A dolgozatban a tervgazdaság működési mechanizmusának egy sor specifikus vállalati 

jelenségét (nyersanyaghiány, erőltetett növekedés, mennyiségi szemlélet) vizsgáltam. Kornai 

János közgazdászként megalkotta a tervgazdasági rendszer modelljét, s ez a munka 

nagymértékben inspirálta a kérdésfeltevéseimet. Ez különösen hasznosnak bizonyult a Csepel 

Autógyár vizsgálata során, hiszen óriási forrásanyag állt rendelkezésre mind mikro, mind 

pedig makroszinten. 

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

iparpolitika fő ellentmondásait tárjam fel. A Csepel Autógyár fejlesztésén keresztül nem csak 

az erőltetett és egyoldalú iparosítás mintahibái voltak megragadhatók, hanem a rendszer 

„utolsó láncszemei”, maguk a munkások is jobban megismerhetőek. Ezért a disszertáció a 

gazdaság- és társadalomtörténeti kutatások összegzése is egyben. Bemutattam magukat a 

munkásokat, viszonyulásukat a tervgazdasági rendszerhez, a hatalomhoz, a munkához és saját 

munkahelyükhöz. Az elemzés során arra is választ kerestem, hogy az 1950-es évek 

iparosításában a történet főszereplői, a munkások hogyan váltak az események alakítóivá és 

egyúttal szenvedő alanyaivá. Kutatásra és feldolgozásra érdemesnek tartottam a vállalatnál 

dolgozók mindennapi életét, amelynek bemutatásához az egykori gyáralapítókkal és 
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munkásokkal készített interjúkat használtam fel. A feltett kérdések megválaszolása lehetővé 

tette, hogy mikro- és makroszinten is mélyebben megismerjük a tervgazdaság rendszerét és 

mindennapjait. 

 

II. FORRÁSOK, A KUTATÁS MÓDSZEREI 

 

A dolgozat írásakor több levéltár iratanyagát dolgoztam fel abból a célból, hogy átfogó 

képet kapjak a vállalat működéséről. A legjelentősebb forrásnak a Magyar Nemzeti Levéltár 

Országos Levéltárában található pártiratokat tekintem. Hangsúlyozni kell, hogy az 

elképzelések és a döntések szinte minden alkalommal a párt vezető testületeinek ülésén 

kerültek elő. Ahhoz viszont, hogy a végső döntéseket és belső vitákat feltárjam, szükséges 

volt megnézni az MDP Központi Vezetőség alá tartozó további, gazdaságpolitikai 

háttérmunkát végző osztályok iratait is. Ezek közé tartozott a Gazdasági és Pénzügyi 

Bizottság, az Államgazdasági Osztály, az Államgazdasági Bizottság és az Ipari és 

Közlekedési Osztály iratai is. Abból kiindulva, hogy a vállalat működési területe Pest 

megyében volt, a Magyar Dolgozók Pártja megyei bizottsági iratanyagát is összegyűjtöttem és 

feldolgoztam. Ezek között megtalálhatók voltak az MDP Csepel Autógyári Pártbizottságának 

iratai és a vállalatnak az 1950-es évekre vonatkozó mérlegbeszámolói, statisztikai 

adatközlései is. 

A legfontosabb központi gazdasági forrásokat a Magyar Nemzeti Levéltár Országos 

Levéltárában őrzik. Itt találhatók a Gazdasági Főtanács és utódszervének, a Népgazdasági 

Tanácsnak az iratai, az Országos Tervhivatal és az ipari minisztériumok dokumentumai. Ezen 

gazdasági csúcsszervek meghatározó szerepet töltöttek be az ország 1945 utáni gazdasági 

életében és hozzájárultak a tervgazdasági rendszer létrejöttéhez. A korábbi gazdaságtörténeti 

kutatások számos esetben hivatkoztak már a Gazdasági Főtanács forrásaira. Így munkám 

során ezekre az eredményekre támaszkodhattam. 

Hasonlóan fontos irategyüttest képeznek a Gazdasági Főtanács utódszerve, a 

Népgazdasági Tanács iratai. Mint gazdaságirányító szerv, hatáskörébe tartozott a vállalatok 

alapítása és megszüntetése. Kutatásra érdemesnek tartottam továbbá olyan, mindeddig alig 

vagy egyáltalán nem vizsgált iratokat, mint amilyenek többek között a Központi Gazdasági 

Döntőbizottság, az Országos Munkabérmegállapító Bizottság dokumentumai is. A dolgozat 

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

Hivatala releváns iratanyagainak felhasználása nélkül. 
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Fontos forráscsoportot jelentenek az Országos Tervhivatal levéltári dokumentumai is. Az 

1947. június 11-én létrejött Országos Tervhivatal feladata a népgazdasági tervek kidolgozása 

és végrehajtása volt. Munkám során továbbá felhasználtam a Nehézipari Minisztérium, a 

Kohó- és Gépipari Minisztérium (KGM) témához kapcsolódó levéltári iratait is. Ezek közül is 

kiemelendők a KGM Beruházási Főosztály iratai, a KGM Titkárság és a miniszteri 

értekezletek, valamint a KGM Főkönyvelőség dokumentumai, amelyekben megtalálhatók a 

Csepel Autógyár mérlegbeszámolói is. Kutatásaim során az Autó- és Traktoripari Tröszt 

idevonatkozó dokumentumait szintén áttekintettem. A tröszt iratanyagának fontosságát az 

adta, hogy mint a járműipari vállalatok felügyeleti szerve, lényegében minden, a vállalat 

működésével kapcsolatos ügybe beleláthatott. Fontos az is, hogy a tröszt élére 1952-ben az a 

Bíró Ferencné került, aki Rákosi Mátyás sógornője volt, és 1949-től elsőként irányította a 

vállalatot. 

Jelentős forrásanyag állt rendelkezésemre az állami ellenőrzés központi szervének 

levéltári fondjában is. 1949-ben hozták létre az Állami Ellenőrző Központot, melynek egyik 

feladata a vállalatoknál folyó beruházások vizsgálata volt. Kevéssé ismert, hogy a központnak 

szinte minden területen joga volt ellenőrzéseket végezni. Ennek megfelelően jelentős 

terjedelmű iratanyag foglalkozik a Csepel Autógyárra szánt kezdeti beruházások 

ellenőrzésével és a vállalatvezetők felelősségével. Az állami ellenőrzés forrásai kitűnő 

lenyomatát adják a szocialista állam és tervgazdaság működési mechanizmusának. A 

disszertáció írása során felhasználtam továbbá a Területrendezési Intézet dokumentumait is. 

Az intézet feladatköréhez tartozott, hogy tanulmányokat és terveket készítsen a vállalat 

térségét érintő ipartelepítéssel és Szigetszentmiklós község fejlesztésével összefüggésben. 

A Magyar Kommunista Pártnak a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltárban 

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

vizsgálata során arra törekedtem, hogy – nem szétfeszítve a disszertáció kereteit – csakis a 

legfontosabb dokumentumokra és megállapításokra összpontosítsak. A korábban megjelent 

gazdaságtörténeti jellegű munkák javarészt ugyanezen iratokra támaszkodtak. A 

Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltárban őrzik a szakszervezetek 1945 utáni 

iratanyagát, amely szintén jelentős forrásértéket képvisel. 

Kutatásom kiterjedt a Hadtörténelmi Levéltár és Irattárban található dokumentumok 

tanulmányozására is. Ennek oka, hogy a Csepel Autógyár az 1950-es évektől jelentős 

hadiipari megrendeléseket teljesített a Honvédelmi Minisztérium részére. A legfontosabb 

forrásoknak a Magyar Néphadsereg egykor titkos és évenkénti sorrendben szereplő iratait 
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tekintem. A források a hadsereg harcijármű-beszerzéseivel, a típusjárművek-tervezésével és a 

minőségi problémákkal foglalkoznak. 

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. Az innen nyert 

adatokat kiegészítették a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárában végzett kutatásaim is. 

A forrásfeltáró munkát 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. 

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”, a munkások hangulatával és a hatalom 

elleni megnyilvánulási formáival foglalkoznak. Kiegészítésként kutatást végeztem a Magyar 

Rádió Archívumában is, ahol értékes interjúkat találtam az 1950-es évek első feléből. 

Ami a feldolgozás módszerét illeti, fontos leszögezni, hogy a vállalattal kapcsolatban 

szisztematikus alapkutatásra és feltáró munkára volt szükség. Az oral history módszereit 

alkalmazva kutatásaim során törekedtem a vállalatnál egykor dolgozó és még élő személyek 

megszólaltatására. A velük személyesen készített interjúim pótolhatatlan forrásnak 

bizonyultak. A saját készítésű interjúk mellett felhasználtam kollégák által készített interjúkat 

is.  

 

III. A DISSZERTÁCIÓ SZERKEZETE ÉS ÚJ EREDMÉNYEI 

 

A doktori disszertációt négy fejezetre tagoltam, a nagyobb fejezeteket pedig további 

alfejezetekre bontottam. Az értekezés bevezetője a téma forrásainak és historiográfiájának 

átfogó bemutatását adja. A historiográfiát taglaló első fejezet az 1945 utáni magyar 

gazdaságtörténet-írás főbb irányait mutatja be a rendszerváltásig, majd egy másik fejezet a 

rendszerváltást követő években megjelent gazdaságtörténeti munkákat veszi sorra. Az első 

fejezeten belül külön alfejezet foglalkozik az 1990 előtti társadalomtörténeti és szociológiai 

kutatásokkal is. Az első részbe illeszkedve kerülnek ismertetésre a rendszerváltást megelőző 

és azt követő üzem- és vállalattörténeti kutatások főbb irányai. Külön kitérek az 1950-es 



6 
 

években készült munkákra, különös tekintettel egyes szovjet szerzők magyarországi 

adaptációira. 

Jóllehet a magyar gazdaságpolitika két világháború közötti és az azt követő periódusáról 

bőséges szakirodalom áll rendelkezésünkre, a magyar iparpolitika – különösen annak 1945 

utáni fejlődése – elsődlegesen összefoglaló, általános gazdaságpolitikai munkákban kapott 

helyet. A témával foglalkozó munkák nagy része 1990 előtt született, melyek közül Berend T. 

Iván és Ránki György kutatásai nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedőek. Ennél fogva 

fontosnak tartottam, hogy gazdaságtörténeti munkásságukat bemutassam. 

Az értekezés második fejezetében azt helyeztem a középpontba, hogy az 1930-as évektől 

kezdődően az állam szerepvállalása a gazdaság és az ipar talpra állításában hogyan erősödött. 

Röviden bemutatom a két világháború közötti gazdaságpolitika fő tendenciáit, valamint az 

1938-ban meghirdetett győri program célkitűzéseit és hatásait. A második fejezet alfejezete 

elvezet minket az 1945 utáni gazdasági folyamatok megértéséhez és ahhoz, hogy az MKP a 

gazdaság kulcspozícióinak megszerzésével hogyan alakította ki a kötött gazdálkodás 

feltételeit. Az 1990 előtt megjelent munkák zöme az iparosítást és a gazdaságpolitikában 

végbement fordulatot általában az 1945-ös esztendőhöz köti. A szakirodalomban kevésbé 

hangsúlyosan szerepel, hogy a szocialista iparosítás végeredményben a korábbi ipar térbeli 

struktúráján alapult. Fontos megállapítása az értekezésnek, hogy folyamatosság figyelhető 

meg nemcsak az ipar szerkezetében, hanem egyes vállalatok továbbélésében is. Nagyon jól 

tetten érhető, hogy az 1939 előtt megjelenő fokozott állami szerepvállalás a gazdaságban és 

így a nehéziparban nemhogy nem csökkent, hanem 1945 után markánsan, új körülmények 

között, de tovább erősödött. Úgy gondolom, végérvényesen szakítanunk kell azzal a téves 

elképzeléssel, miszerint 1945, mint politikai cezúra a gazdasági folyamatok területén is 

vízválasztónak bizonyult. 1945 után továbbra is az állam meghatározó és központi-irányító 

szerepe érvényesült. 

A dolgozat harmadik fejezete a szovjet gazdasági modell átvételével, továbbá a 

gazdaságirányítás új szervezeti kereteinek kialakításával foglalkozik. Az egyes alfejezetek 

egymásra épülve ismertetik az MKP és az MDP gazdaságpolitikai elképzeléseit, köztük a 

hároméves terv célkitűzéseit és eredményeit, a radikálisan lezajlott államosításokat és az 

intézményrendszer átalakítását. A második világháború utáni politikai-gazdasági folyamatok 

végeredményben hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország szovjet típusú állammá vált és a 

tervgazdálkodásra tért át. A fejezetben leírtak hátteret nyújtottak a mikroszintű vizsgálathoz. 

A disszertáció fő részének a negyedik fejezet és annak alfejezetei tekinthetők. A negyedik 

fejezet átfogóan vizsgálja a tervgazdaság mechanizmusának a Csepel Autógyárra gyakorolt 
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hatásait. Mindeddig az autógyár történetéről átfogó, tudományos feldolgozás nem készült. 

Újdonsága továbbá, hogy a gazdaságtörténeti elemzést szervesen kiegészíti a rendszer 

társadalomtörténeti vizsgálata is. 

A dolgozat negyedik fejezetének első részében bemutatom az első ötéves népgazdasági 

terv alapvető célkitűzéseit, a tervalku szerepét és az elképzelések realitásait. Az elemzések 

során újra bebizonyosodott, hogy az ötéves terv nélkülözött minden realitást, és a fejlesztések 

egyenlőtlenségével elhintették a későbbi válságok magvait. Sok esetben nyilvánvalóvá válik, 

hogy a felettes szervek nem rendelkeztek pontos információval az egyes vállalatok 

teljesítőképességével kapcsolatban. 

A második alfejezet az egykori gyáralapítókkal készített interjúk alapján végigköveti a 

gyáralapítás körülményeit és az építkezések gyors lefolyását. A vállalatra szánt beruházások 

egyaránt szolgálták a hadiipar egyre növekvő igényeinek kielégítését, továbbá a szállítási-

infrastruktúrában jelentkező hiány pótlását. Az értekezés számos interjú felhasználásával 

elemzi a fejlesztések gyorsaságát és azok következményeit. Részletesen bemutatom a hazai 

gépjárműgyártáshoz elengedhetetlenül szükséges licencvásárlás körülményeit, amelyről a 

szakirodalomban mindeddig csak rövid utalásokat találhattunk. 

A harmadik alfejezet a tervgazdaságban jelentkező működési zavarokat elemzi és a 

vállalat termelési kérdéseivel foglalkozik. Az autógyár termelésének kezdeti szakaszára a 

robbanásszerű fejlődés volt jellemző. A vállalat fejlődésében a rendellenességek már 1951 

folyamán jelentkeztek. Jánossy Ferenc közgazdász A gazdasági fejlődés trendvonaláról 

címmel írt munkájában rámutatott arra, hogy az újjáépítési periódusokban azért beszélhetünk 

gyors növekedési pályáról, mert például a háború általában a termelési eszközöket rombolta 

le, a felhalmozott tudást és tapasztalatot nem. A növekedés 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. Ennek a gyors növekedésnek a megtorpanásáról 

beszélhetünk, amely a Csepel Autógyárban is éreztette hatását. A vállalat termelési tervét 

sokszor csak a munkaversenyek módszerének felhasználásával tudta elérni. Annak ellenére, 

hogy az autógyár nem tartozott a hadiipari vállalatok közé, mégis jelentős szállításokat kellett 

teljesítenie a Magyar Néphadsereg részére. Általánosan elmondható, hogy az autógyárra 

termelését illetően kettős nyomás nehezedett. Egyrészt megfelelni a „civil”, azaz polgári célú 

termelésnek (pl. a mezőgazdaság vagy a szállítmányozási ipar gépjárműszükségletének 

kielégítése), másrészt pedig – mely a fejlesztések éveiben kizáró elsőbbséget élvezett – a 

honvédelem jelentős számú tehergépkocsi-igényét kellett kiszolgálnia. A dolgozat arra is 

rávilágít, hogy mindezen felül az autógyárnak a gépjárművek fejlesztéséből is ki kellett 
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vennie a részét, továbbá termelésére mind hadiipari, mind pedig polgári vonalon az 

állambiztonsági szervek is kiemelt figyelmet fordítottak.   

A negyedik alfejezet a korszakban állandósult nyersanyaghiánnyal foglalkozik, amely 

alapvetően határozta meg a vállalat termelékenységi tervének teljesítését. Az értekezés 

rámutat arra, hogy a hiány az üzemek, így a Csepel Autógyár esetében is rendkívül súlyos 

problémákat okozott. A vizsgálatok mindezen túl kitérnek az autógyár folyamatos 

energiahiányának az ismertetésére, továbbá a vállalatok közötti erőltetett kooperáció 

nehézségeinek a bemutatására is. Mindenképpen ki kell emelni, hogy a beruházások 

vonatkozásában több szovjet tanácsadó munkásságára is fény derül, akik az autógyári 

fejlesztésekre is rálátással bírtak vagy a beruházásokat megtervezték. A kérdés újszerű 

vizsgálatát jelenti, hogy az értekezés kiemeli az autógyár vezérigazgatójának, Bíró 

Ferencnének a problémák megoldásában játszott szerepét. Számos interjú felhasználásával 

arra a következtetésre jutottam, hogy Bíró Ferencné személyes kapcsolatai révén több esetben 

egy hirtelen fellépő nyersanyaghiány is rövid időn belül megoldódott. Az egykori 

dolgozóknak a személyével kapcsolatos megállapításai új megvilágításba helyezték szerepét 

és személyiségét. Fontos momentum továbbá, hogy az elemzések során számtalan, állami 

ellenőrzéssel kapcsolatos forrást használtam fel. 

Az ötödik alfejezet a vállalat munkáslétszámának felfuttatását állítja a középpontba, 

amely a vizsgált időszakban rendkívül gyorsan és látványosan ment végbe. Ebben 

érzékelhetjük a sztálini iparosítási politika okozta munkaerő-áramlás negatív következményeit 

és annak Csepel Autógyárra gyakorolt hatásait egyaránt. A dolgozatnak ebben a részében a 

társadalomtörténeti kutatások legújabb eredményeit, köztük Belényi Gyula munkáit 

használtam fel. Mindemellett újdonság, hogy az autógyár vonatkozásában ilyen drasztikus 

munkaerő-áramlás jelenségére eddig még nem mutatott példát a szakirodalom. 1949. 

november és 1951. március között a Csepel Autógyár összes dolgozóinak létszáma közel 15-

szörösére emelkedett, így 1951 márciusára már megközelítette a 6 ezer főt. Az alfejezet 

társadalomtörténeti vizsgálatai összetettek. Egyrészt kitértem a szocialista munkaerő-politika 

negatív hatásainak elemzésére, másrészt felfedtem a szakmunkás-utánpótlás problémáit, 

harmadrészt pedig egyedi eseteket mutattam be számos „önkényes kilépőnek” titulált 

autógyári munkás ellen indított büntetőüggyel kapcsolatban. 

A hatodik alfejezet azt hivatott bemutatni, hogy mi jellemezte az autógyári 

normarendezéseket és a dolgozók magatartását a normák és a bérek kérdését illetően. Az 

elemzés középpontjába azok az autógyári munkások kerültek, akiket a normarendezések 

végképp hátrányosan érintettek. A normák módosítása és a fizetések kérdése az autógyárban 
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állandóan napirenden voltak. Belényi Gyula kutatásait kiegészítve sikerült teljes alapossággal 

bemutatni az 1951 karácsonyán történt spontán munkabeszüntetés körülményeit. Az eset 

különösen érdekes volt számomra, mert ez idáig csak töredékes információkkal rendelkeztem 

az ügyről. Mivel a dolgozók azért lázadtak fel, mert nem fizették ki a béreket a megszokott 

időben, a munkabeszüntetés a munkásoknak a rendszer elleni határozott fellépését mutatja. Az 

elemzésbe a korábban nem ismert állambiztonsági forrásokat is felhasználtam. 

A hetedik alfejezet az autógyár és az állami ellenőrzés kapcsolatát tekinti át. Több esetet 

megvizsgálva az elemzések a vállalat és a munkások büntetőjogi szankcionálására derítenek 

fényt. Az ehelyütt feldolgozott források azért is kiemelendők, mivel az állami ellenőrzés 

iratanyagának ilyen mélyreható elemzésére egy vállalat vonatkozásában ez idáig nem került 

sor. A kérdést a szakirodalom eddig még nem tárgyalta kellő részletességgel, mindamellett, 

hogy Belényi Gyula és Mark David Pittaway részéről történtek erre kísérletek. Továbbá a 

vizsgálatokon keresztül átfogó képet kaphatunk a tervgazdaság szinte valamennyi területén 

megjelenő működési zavarokról. Több társadalomtörténeti kutatás kapcsán említésre kerülnek 

a tervgazdaság büntetőjogi védelmének keretébe illeszkedő intézkedések. Az alfejezet egyik 

lényegi megállapítása, hogy ezek az intézkedések nemcsak a munkásokat, hanem a vállalat 

vezetését is szankciókkal fenyegették. A munkásokat általában 3–4 havi, az autógyárban 

„letöltendő” javító-nevelő munkára ítélték. A vizsgált időszak vállalatvezetői közül 

mindössze Zentai Béla esetét ismerjük, akit „tervcsalás” ügyében megrovásban részesítettek. 

Az állambiztonsági források feltárása hozzájárult ahhoz, hogy a Bíró Ferencnéről alkotott 

eddigi képet árnyaltabbá tegyük. A munkások emlékezetében személye általában úgy jelent 

meg, mint aki szigorú volt, és megkövetelte a tervek teljesítését, mindemellett közvetlennek 

és igazságosnak tartották. Az állambiztonsági iratok ezzel ellentétben vezetői képességeit 

elismerve megemlítik, hogy többségében olyan személyekkel vette magát körül, akik a 

hatalom számára egyáltalán nem voltak szalonképesek. Mindezt elsődlegesen nemcsak neki 

tulajdonították, hanem annak is, hogy a vállalat felfutása idején, termelési tervének teljesítése 

érdekében ellenőrzés nélkül, nagyszámban vette fel a munkavállalókat. Az állambiztonsági 

iratok és az MDP Csepel Autógyár Párbizottságának forrásai is megerősítették az 

interjúalanyok által burkoltan megfogalmazottakat, mely szerint az autógyárban a 

kapcsolatoknak kiemelt jelentősége volt. A kapcsolati tőke szerepe egy-egy ügy elintézésénél 

felértékelődött, és a termelési folyamatokban is megfigyelhető a „szocialista összeköttetés” 

fontossága. Ennek jelentősége a vállalat mindennapjaiban is tetten érhető. 

A nyolcadik alfejezet a hivatalos diskurzusban „rejtett tartalékként” megnevezett 

erőforrások kérdését járja körül, melyek segítségével a felettes hatóságok a Csepel Autógyár 
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termelési tervének teljesítését kívánták előmozdítani. Fontos megállapítása a dolgozatnak – 

melyet több levéltári forrás egybevetése is megerősít –, hogy az autógyár termelési terveit 

valójában úgy tudta teljesíteni, hogy a munkaverseny-mozgalom viszonylag elterjedt volt. A 

felajánlások ciklikussága, a versenyek bürokratizmusa végeredményben felőrölte a 

tartalékokat és a munkások lelkesedését, mely a vállalat alapításakor még meg volt bennük. 

„Rejtett tartalékként” számoltak elsődlegesen a dolgozók munkaerejével és minden olyan 

tényezővel, amelyet a felettes szervek szerint a vállalatvezetés „eltitkolt” vagy 

szervezetlenség folytán nem vett észre. 

A kilencedik alfejezet az ötéves terv egyik alapvető fontosságú kérdésével, az önköltség 

csökkentésével foglalkozik. Új eredménynek számít annak bemutatása, hogy a Csepel 

Autógyár gyártmányaival kapcsolatban jelentkező minőségi kifogások miatt már 1952-ben a 

gazdaság meghatározó vezetői azon az állásponton voltak, hogy a Csepel-motorok helyett 

Magyarország szovjet motorokat építsen be a traktorokba. 1952 folyamán a jelentős gyártási 

költségek, így például a magas nyersanyag-ráfordítás, továbbá az egyes típusoknál jelentkező 

konstrukciós problémák miatt felmerült a Csepel tehergépkocsik szovjet gépjárművekkel 

történő kiváltása is. A megállapításokat kiegészíti a témához kapcsolódó takarékossági 

lépések bemutatása. Úgy gondolom, végérvényesen szakítanunk kell azzal az általánosan 

elterjedt felfogással, amely az autógyár által elért eredményeket pusztán a kibocsátott 

tehergépkocsik számában méri. A vállalat 1954-re már a húszezredik tehergépkocsit készítette 

el. Azonban nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy ehhez a teljesítményhez egy olyan 

kötött gazdasági rendszerben kellett működnie, ahol a vállalati input-output-ot teljes 

mértékben a központi utasítás szabta meg. Továbbá a Csepel Autógyár helyzetét és termelését 

továbbra sem a piac, hanem a parancsba adott tervek és a felettes hatóságok irányították. 

Mindezek következményeként a vállalattól és a munkásoktól emberfeletti erőfeszítéseket 

vártak el, és az elért eredményekért jelentős árat kellett fizetniük. 

Végezetül, a disszertáció fő megállapításait az ötödik, összegző fejezet fejti ki. Ezt követi 

a Függelék, amely tartalmazza a felhasznált levéltári források megnevezését, valamint a 

dolgozatban hivatkozott szakirodalom és a rövidítések jegyzékét. 
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