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4. hét 

Társadalompolitika mint iparosítás  

(Szocialista gazdaság I.) 

Horváth Gergely Krisztián 

Miért kell iparosítani? 

Ellentmondás feszül: 

•Jóllehet az ország társadalmi rendje a legfejlettebb, gazdaságilag elmaradott. 

•A környező kapitalista országok iparilag fejlettebbek. 

•Marx: „Az iparilag fejlettebb ország a kevésbé fejlettnek csak saját jövője képét 

mutatja.” (Tőke, előszó). 

Sztálin: Az ország iparosításáról  

és az SZKP-ben mutatkozó jobboldali 

elhajlásról (1928.11.19.) 

•„A háború könyörtelen, a háború kíméletlenül élesen veti fel a kérdést: vagy 

elpusztulunk, vagy gazdaságilag is utolérjük és túlszárnyaljuk az előrehaladott 

országokat... Elpusztulni, vagy teljes gőzzel előre iramodni. Így tette fel a kérdést a 

történelem.” (Sztálin Művei 11. 271. o.) 
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1 

2 

A tervgazdaságról 

•1948 áprilisára a nagyvállalatok államosítása megtörtént → azonnal megkezdődött a 

tervgazdaság intézményrendszerének kiépítése. 

•A minisztériumok alatt 29 ipari igazgatóság alakult a termelésirányításra → 

•Az igazgatóságok hatósági jogkörrel működtek, 

•tulajdonosi jogosítványokat kaptak, 

                                                           

1 http://www.digalist.com/list/540 

 

2 http://visualrian.com/images/item/55028 
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•övék volt a kötelezettségvállalási jog a cég helyett, → 1948 májusától az állami 

vállalatok jogilag sem önállók, → 

•az állam tulajdonosi-igazgatási-vállalkozói-szervezői feladatai összeolvadtak. 

•Csúcsszerv: az Országos Tervhivatal (1947-től) 

•A minisztériumok által igényelt összegeket, terveket itt hagyják jóvá. 

•Az anyaggazdálkodás legfelsőbb hatósága. 

•1950-től: ún. anyagmérleges rendszer: a kiutalás a tervben megállapított szükségletek 

és készletek függvénye.  

A tervgazdaság főbb jellemzői 1. 

•Hit a piac teljes helyettesíthetőségében. 

•A terv = a gazdaságirányítás eszköze → „nem egyszerűen célkitűzés, a lehetőségek 

meghatározása volt, hanem szigorú és részletes utasítás”.3 

•A vállalatok a felülről (OTH) kiküldött irányszámok alapján dolgozták ki az ötéves 

ciklusba illeszkedő tervet, → a helyi javaslatokat felküldik. → 

•Az OTH a következő lépésben már lebontva, részletes utasítás formájában küldi vissza 

a tervet, ami végigfut a rendszer szintjein.  

A tervgazdaság főbb jellemzői 2. 

•A tervalku logikája: 

•Lentről minimális feladat és maximális eszközigény megy fel. 

                                                           
3
 Pető – Szakács 1985: 110. 
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•Fentről maximális feladat és minimális eszköz- és forráslehetőség jön le. 

•A hierarchia miatt mindenki az alatta levő szint tervteljesítéséért felel, így a hatósági 

funkció erősödött. 

A tervgazdaság főbb jellemzői 3. 

•Nemcsak a gazdaságirányítást, hanem a termelő- és fogyasztóegységeket is 

centralizálták → 

•Egy vállalat egy terméket/termékcsoportot állít elő/forgalmaz → vállalat-összevonások. 

•Az iparban: „profilírozás”, azaz az ágazatilag idegen tevékenység leválasztása. → 

• Amennyiben ez elég nagy és markáns, úgy új vállalat létrehozása, 

• ha nem, akkor beolvasztás máshova, ill. 

• több hasonlóból egy nagyobb vállalat szervezése. 

A tervgazdaság főbb jellemzői 4. 

•Az ágazati letisztítás után következett a gyártmányonkénti szakosítás fázisa. 

•Így kiküszöbölődött a verseny, 

•a vállalat arculata egyértelműbb lett → ez megkönnyítette a tervezést, 

•a szakemberhiányt a munkaerő koncentrációjával próbálták áthidalni. 

•A belkereskedelemben hasonló megoldások (pl. M. Orsz. Szöv. Központ, Közért, Állami 

Áruházak Rt.), 

•a külkereskedelemben: termékcsoportonként monopolizált állami vállalatok. 

A tervgazdaság főbb jellemzői 5. 
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•Az átszervezések következményei 

•A korábbi cégek közötti, hatékony kapcsolatrendszert felszámolták, → a vállalatok 

között nincs együttműködés, azaz 

•a horizontális és vertikális kapcsolatok helyére hierarchikus kapcsolatok kerültek, 

•a termelés rugalmatlan volt a fogyasztói igényekre, 

•az összevonások miatt egy sor kis cég speciális termékköre eltűnt → hiány! 

Ok-okozati összefüggések a szocialista 

rendszerben 1. 

1. Az állampárt a szocialista ideológia mentén kormányoz, minden más nézetrendszert 

elnyom 

•a kommunista párt politikájából következik a többi rendszerspecifikus jelenség. 

2. A gazdaságban hatalmas az állami túlsúly, 

•lényeges, hogy nem az állami tulajdon hozza létre a szocializmust, hanem a 

kommunista párt politikája az állami tulajdont. 

•Vö. magántulajdon = autonómia ↔ totális állam4 

 

                                                           
4
 Kornai: A klasszikus rendszer koherenciája 
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Ok-okozati összefüggések a szocialista 

rendszerben 2. 

3. A totális állam bürokratikus koordináció és szabályozás mellett irányítja és felügyeli a 

gazdaságot és társadalmat, 

•nincs verseny és szabad vállalkozás; információmonopólium, hierarchikus függés 

jellemző 

4. A rendszer szereplői egyéni érdekeik miatt minden szinten motiváltak és érdekeltek 

lesznek, 

•ez jelentkezik pl. a tervalkuban, a gyenge árérzékenységben, puha költségvetési 

korlátban. 

5. A rendszerben feloldhatatlan ellentmondások vannak, → 

•erőltetett növekedés és beruházási kedv ↔ hiány, 

•munkaerőhiány ↔ kapun belüli munkanélküliség. 

Módosulások az 1968-as reformot követően 

•A tervgazdaság 1968 után is marad, jóllehet „vegyes rendszerű” lesz a gazdaság → 

piacgazdasági elemek is megjelennek: 

•nagyobb szabadság a vállalatok működésében, 

•nyereségtervet is kell készíteniük. 

•Kettős árrendszer: kötött vs. mozgó és szabadáras termékek. 

•További lényeges eleme a rendszernek: a mozgósítás, a kampány („a szocialista 

gazdaság sajátos működési módjai”) (Soós K. A. 268.) → 
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•Az általános gazdasági célokat mint általános társadalmi célokat tételezi, ezért 

•a kormány formális gazdaságirányítása nem hatékony, 

•emellett a szabályok gyakran változnak. 

A hiánygazdaság Kornai alapján 1. 

•A termelés és a fogyasztás – mivel a piaci mechanizmusok nincsenek jelen a 

gazdaságban – független egymástól. 

•Termelés: 

•Puha költségvetési korlát → a vállalatok keresletét nem korlátozza a fizetőképességük, 

sőt feneketlen erőforrásigény (tőke, eszközök, támogatás, munkaerő) jellemzi őket → 

igen kicsi hatékonysággal működnek. 

•Mennyiségi hajsza → ennek oka a túlfeszített tervek és elvárások. 

•A vállalat egyszerre mint vevő és eladó van jelen a gazdaságban: 

•mint vevő az állam részéről kielégíthetetlen, s a puha költségvetési korlát miatt éhsége 

nem csillapítható, 

•mint eladó a nagy kereslet, a hiány miatt kapkod, s egyre többet igyekszik termelni. 

•Expanziós kényszer: minden vállalat növekedni akar, ill. ez az állam részéről is elvárás 

→ 

•„Általános beruházási éhség” → a puha költségvetési korlát miatt ennek semmi korlátja 

nincs, → nagyobb arányban folynak a beruházások, mint ennek a valós forrása 

rendelkezésre állna, → ez a költségvetés oldalán generál további hiányt. 
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A hiánygazdaság Kornai alapján 2. 

•A gazdaságban erőforrás- és áruhiány alakul ki, melyet mind a vállalatok, mind a 

társadalom felhalmozással próbál enyhíteni → ez még nagyobb hiányt eredményez. 

•Fogyasztás (háztartások): 

•Itt van kemény költségvetési korlát = a háztartás jövedelme és a fogyasztói árszínvonal. 

•A jövedelem és az árszínvonal a fogyasztási cikkek tartalékait is szabályozza, → ettől 

függ, hogy a hiányjelenségek milyen intenzitással törnek felszínre. 

Hogyan néz ki egy szocialista nagyüzem 

alulnézetben? 

•A munkások ellenállása a  

normaemeléssel szemben 

•Kemény István: Futószalag a  

Motorkerékpárgyárban, ill. Munkakultúra  

és életforma c. tanulmányok, ill.  

Haraszti Miklós: Darabbér.  

Egy munkás a munkásállamban c. kötet alapján.5 

•Szocializmus: a munkában mindenki tehetsége, a javakból mindenki szükségletei 

                                                           
5
 http://fotomuzeum.hu/fotografiak/langer_klara__csepeli_motorkerekpargyar__kesz_motorkerekparok 
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szerint részesül. → 

•Ki-ki a számára leginkább testhezálló munkát végzi, a maga tempójában. 

•Ehelyett csalódás → valóban a dolgozók állama-e a szocialista társadalom?  

•Vö. „Aki gyárban dolgozik, az statisztikák nélkül is tudja: a normában dolgozó 

munkások számára falra hányt borsó a bonyolult érvelés arról, hogy a termelési 

eszközöknek ők a tulajdonosai. Ebből az érvelésből csak a jellegzetes, keserű öngúny 

táplálkozik.” (Haraszti 119.) 

A motorkerékpárgyár végszereldéje mint tipikus 

magyar üzem 1. 

•A vállalat többet vállal, mint amennyit megfelelő minőségben le tud gyártani. 

•Elavult gépekkel dolgoznak.  

•Nincsenek szerszámok (elkopnak, ellopják), → ki-ki rákényszerül, hogy maga készítse 

el szerszámait, ill. „megszerzik”: 

•A hatékony munkavégzésben döntő jelentőségű a gyáron belüli kapcsolati háló 

(haverság a raktárossal stb.). => 

•Jóllehet, ez a munkaidő rovására megy, „ha a főnököknek jó, hogy én munka helyett 

mászkálok, akkor mászkálok”. (Kemény 1990: 81.) 

 

A motorkerékpárgyár végszereldéje mint tipikus 

magyar üzem 2. 

•Beszállítóitól hibás anyagokat és alkatrészeket kap. 
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•A határidőket senki nem tartja be → vö. mindenki monopolhelyzetben van. 

•A hibákat, pontatlanságot kapkodással próbálják jóvátenni → ha nem megy, akkor a 

fogyasztóhoz továbbítani. 

•A késztermék az országnak nem nyereséges, de a veszteség a cégnél nem jelentkezik, 

mert dotált a termelés. 

Háttérinformációk a Pannónia gyártásáról 1. 

•Az üzem a Csepel Vas- és Fémű egyik vállalata, 

•a motorgyártás 1947-ben indult (újra). 

•113 munkás dolgozik itt,  

•évi 34 500 motor készül, ebből 26 ezer szovjet  

export, 1959 óta változatlan áron → a gyártás már  

1962 óta veszteséges. (Kemény 1990: 38–39.)6 

Háttérinformációk a Pannónia gyártásáról 2. 

•1974-ben öt típust gyártottak 

•T-5: a norma napi 145 db, 23 munkafázisban, egy-egy szerelési egység 3,31 perc, 

•Pannónia 10: napi 110 db, 27 munkafázis, egy fázis 4,63 perc, 

                                                           
6
 http://www.hasznaltauto.hu/motor/pannonia/pannonia_t_5-4706731 
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•P-20/21: kéthengeres, 21 munkafázis, napi 80 db, egy fázis ideje 6 perc. 

•1952-től futószalag, ill. „gurulókocsis szerelés” → a normaidőt lemérendő szétszedtek 

motorokat, majd összerakva mérték az időigényt és a fázisok számát. 

•→ 1954–1968 között dudaszóra indul a futószalag, majd 3,5 percenként dudaszó, 

ilyenkor a motort tovább kell adni. 

A szociológus kérdései: 

•Ha a T-5-ös összeszereléséhez 34 ember kell, akkor a szalag mellett miért van csak 

29? 

•Hipotézisek: 

•Nem kapnak több embert? Miért? 

•Vagy nem is akarnak nagyobb létszámot? De miért? 

A valóság: 

•A termelés akadozik, ezért hiány keletkezik → a norma teljesítéséhez túlóra kell 

•De! Túlórával nemcsak a normát – a tervet – tartják, hanem a fizetést is! 

•Azaz: szabványos futószalag-sebesség mellett nem keresnének eleget → sem a túl 

gyors, sem pedig a túl lassú futószalag mellett nem lehet a tervet tartani és kielégítő 

keresetet elérni. 

•Piaci viszonyok között a cél versenyképes és hibátlan motorok gyártása lenne ↔ itt a 

formális tervteljesítés a cél → a meósok a selejtet is átveszik. 

A munkásautonómia további részei, amivel helyzetüket stabilizálni tudják: 

•Általános szerszámhiány → a szerelési időt nem lehet tartani. 

•Selejtes alkatrészek és nyersanyagok: 

•Vö. a gyárigazgató: „Elég sok probléma van a hengerelt anyaggal. Tudja ezt a Lenin 

Kohászati Művek, tudja Salgótarján és Dunaújváros is. Elismerik ők is, hogy selejt az, 
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amit adnak, de nem tudnak mást adni.”=> visszaélnek monopolhelyzetükkel. 

•Művezető 1.: „Az alkatrészek beérkezési ideje és minősége olyan, mint a lottó” → a 

hibás alkatrészeket általában ők javítják túlórában. 

•Művezető 2.: „Bejött az alkatrész, de nem rajz szerint, nem a technológiai előírásnak 

megfelelően, és különböző részek hiányoztak róla.” 

•Következmény: anarchia → „A múlt hónapban például lámpa nélkül mentek le a 

motorok, majdnem kétszáz darab”,→ a szerelés ti. nem állhat le, ezeket az udvaron 

tárolják, majd később utánszerelik.  

•Anyaghiány a munkaszervezetben (Kemény 1990: 48–49.) 

Kemény István megfigyelése: „Minél merevebb a terv, annál rugalmasabb a futószalag.” 

(Kemény 1990: 51.) 

• A túlórában elvégzett javításokkal javítanak a munkások keresetén → míg a 

normának fix ára van, addig a túlórát teljesítmény-, ill. órabérben fizetik. 

• Túlóraszám: 120–180 óra havonta. 

• A túlóra a munkaszervezet és a megbecsülés része, ill. a vezetést stabilizáló elem: 

• a legrégebbi, legprofibb dolgozók kapják a legjobb túlórákat →  

• egyébként már elmentek volna az üzemből, 

• a normát csak ők tudják tartani → így a vezetés is kiszolgáltatott nekik. 

• Túlóracsalás – a többi munkással szemben: elvállalnak egy munkát, de egy részét a 

nappali műszaknak otthagyják, jóllehet a pénzt felveszik érte → ebből akár verekedés 

lehet → az üzem vezetése mindig kiállt a csalók mellett, az igazát keresők ellenében. 

Tanulságok/modell 

•A munkások nem dolgoznak eleget és jól, ezért a vezetés különféleképpen igyekszik 

nagyobb teljesítményre sarkallni őket: 
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•a munkások ezért igyekeznek a munka intenzitását csökkenteni, felmérve, hogy sem a 

nem dolgozásnak, sem a hajtásnak nincs következménye.  

•A túlórázó munkások a napközben kiesett bérüket pótolhatják, sőt meghaladhatják. 

•A munkások így elérhetnek bizonyos bért, a vezetés pedig felmutathat valami 

teljesítményt. => 

•A szokásszerű, informális megoldások eredményesen írják felül az elvárt szocialista 

szakszerűséget. Eközben:  

•mérhetetlen pazarlás a munkaerővel => az intelligens szakmunkásréteg tehetségét, 

képzettségét nem tudja kamatoztatni. 

Haraszti Miklós: Darabbér 

•A szerző 1970–71-ben dolgozott a Vörös Csillag Traktorgyárban 

•Kérdése: Milyen teljesítménybéres munkásnak lenni? 

•Hipotézis: itt a dolgozó érdekelt a teljesítményben, ezért többet teljesít, s jobban keres 

vs. a munkások alapélménye: kizsákmányolják őket → ellenőreik órabéresek (meósok, 

beállítók, normások). 

•Haraszti: valójában nem teljesítménybérről van szó, hanem darabszámmá alakított 

percbérről 

•Egy szintet, ha megfeszülnek sem tudnak meghaladni, de legtöbbször elérni sem: 

•„Tíz munkafajta közül legfeljebb kettőnél közelítem meg a kiszabott, hivatalos időt.” 

•Amiért különösen kizsákmányoló: „csak azokat a perceket fizetik, amikor a gépet 

működtetem” (a felfogatást, beállítást stb. nem (Haraszti 24.) → 

•Bér: 100%-os teljesítmény mellett is csak a minimum órabérnek megfelelő bért kapják. 
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Utolérési stratégiák – jövedelempótló 

módszerek: a „rablás” 

 

Kik a munkások? Hátterük, stratégiáik 

•Az 50-es évek agrárpolitikája, majd az 1961-ben befejeződött téeszesítés után tömeges 

a városba áramlás a falvakból. A szocialista városok és megyeszékhelyek mellett az 

egyik fő célpont Budapest és agglomerációja. => 

•Szigetszentmiklós-Lakihegy: „Illegális település. Itt minden ház engedély nélkül épült.” 

•Pest megyében kb. 5000 illegális lakóház: „nagy a tülekedés lakásért, telekért”. 

•Érintettek: nem kapnak lakást, ‘bent’ drága a telek. 

•Megoldás: szigorúbb ellenőrzés, büntetés. 

•Az első illegális telep: Dunakeszin, a Malomárok-dűlőben 

•A budai járásban 2200 illegális lakás; „Vadon nőtt házak, utcák megszokottak errefelé”. 

(Berkovits 1976: 218–233.) 

1. A munka elszabotálása: → az 

esztergályosok jól tudják, hogy a 

tényleges előállítási idő + 

gépbeállítás jóval több idő, mint 

ami a munkalapon normaként 

szerepel → alkuk, hogy csúszás 

esetén is kapják meg a 100%-ot. 

2. Nem tartják be a technológiai és 

biztonsági fegyelmet → 

„Munkatársaim annyi éve mondtak 

le arról, hogy munkájukkal jó 

minőséget, használható dolgokat 

akarjanak létrehozni, ahány éve 

dolgozni kezdtek” (Haraszti 32.), 

 → elfogadható bért csak csalással 

tudnak elérni. 
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Miért jönnek? → menekülés vidékről 

•A városi népesség 1945 és 1960 között 600 ezer fővel nőtt. 

•1949 és 1960 között az ipari keresők aránya 21,6%-ról 34%-ra nőtt, s ez generáción 

belüli foglalkozás- és társadalmi státusváltás: míg Nyugat-Európában 80–100 év volt az 

ipari forradalom ideje, addig itt radikális átalakulás kb. 20 évre szorult össze. 

•Az ipari munkásság fő forrása a mezőgazdaság: 1949–54 között 365 ezer fővel, 1970-

ig kb. 1millió fővel csökkent a mezőgazdasági népesség; + a nők munkába állása. 

Felkavart vidék: munkások a főváros határában 

Három csoport: 

(1949–70 között 100 ezer új lakos a Pest-környéki falvakban) 

– Pesti nyomortelepről kiköltözők (régiek) 

– Vidékről rögtön az agglomeráció falvaiba költözők (újak) 

– Agglomerációs parasztból helyben lakás mellett városi munkás (utóparaszt, vö. 

Márkus István) 

A munkások esetében is erősen jelen van a több lábon állás kényszere: 

•Építkezés az agglomerációban, 

•kisméretű, alacsony komfortfokozatú ház, sokszor fürdőszoba nélkül. 

•Az új munkások szintén átvették a hiánygazdálkodási stratégiát: a falusi élet 

megkívánta pluszköltséget vagy megspórolják, vagy megtermelik. → a saját kert 

jelentősége! 

Cél: a „hagyományos falusi munkáséletforma otthona-bázisa: a kertes családi ház”. 

(Berkovits 1976: 308.) 
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Az utóparaszti család munkaszervezeti modellje 

•Négyféle jövedelem: 1. tsz 

     2. háztáji 

     3. ház körüli kert 

     4. fix fizetéses (ipari) állás 

•A gyerekek szakmát tanulnak, vagy érettségiznek, „de a jobb gyarapodás reményében 

nem szakadtak el a családtól, a család ugyanezért nem szakadt el tőlük”. (Berkovits 

1976: 309.) 

•Önellátók (ez mindhárom csoportra igaz). 

Az újonnan érkezők hátrányai 

•A szakmunkások jobban keresnek. 

•A többletpénzhez nehéz/koszos munkát kell vállalni. 

•A nők fokozottan dolgoznak, de fele pénzért, mint a férfiak. 

•Több a nagycsaládos körükben. 

•Kezdetben kettős hátrány: se ház, se kert: albérletre és boltra megy a pénzük; 

életszemléletük: „magadra vagy utalva”. 

Az állam nekik/ott nem épít. 

•Ha nincs lakás, úgy építeni kell: ennek a hossza 8-12 év is lehet. 

•A jövedelem kb. 75%-a a lakásépítésre megy el. 

•Hitelt nem vesznek fel, mert úgy előírják a műszaki paramétereket, ami 3-4-szer 

drágábbá teszi az építkezést. 
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•Az új ház sokszor közművesítetlen, vagy hiányos közművekkel ellátott. 

•Az építőanyag sokszor bontott vagy vályog. 

•Azaz „a legelesettebb réteg építkezik”; „a falusi munkásnak ha tetszik, ha nem, 

háztulajdonosnak kell lennie” annak is, „aki egyszerűen csak lakni akar”: a régi paraszti 

szegénység termelődik újra: gürcölés a minimumért. (Berkovits 1976: 317.)  

Munka és munkahely 

•Szervezetlenek,  

•munkahelyükön helytállnak, de a termelési folyamatot nem látják át. 

•Magasabb órabér igénye: („jobb hallgatni”). 

•Mivel több lábon állnak, nem kötődnek úgy az üzemhez. 

•Sokat utaznak: 23%-uk napi több mint 3 órát, 26%-uk 2-3 órát, ami kettéosztja életüket: 

munkahely és otthoni kertgazdaság. 

Család, értékek 

•A család az első: barátok alig vannak, általában sietnek haza. Csak minden 

másodiknak van barátja.  

•Inkább a szomszédok vannak előtérben, de legjobban a rokonok => e kapcsolatok 

célja: a család boldogulásának előmozdítása => hasonlóan, mint a parasztcsaládoknál. 

Értékek:  

•A legfontosabb: munka, takarékosság, spórolás, mértékletesség, boldogság = család. 

•A karrier nem érték, mert eltávolít a családtól. 

•Alapértékeik: család-munka-takarékosság; az utóparasztoknál ehhez fogyasztás, a 

régieknél a mértékletesség, az újaknál a spórolás társul. 


