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5. hét 

Társadalompolitika mint agrárpolitika 

(Szocialista gazdaság II.) 

Horváth Gergely Krisztián 

40 év alatt hatalmas változások: 

•1949: az összes aktív kereső 52% (2,2 millió fő)  

a mezőgazdaságban  

 

 

•1990: 17% 

•1995: 8,5% (308 ezer fő)1 

                                                           
1
 http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/szeged/szeged_tortenete_5/pages/ 

020_mezogazdasag.htm 

 

 



 

 

 

3 

Örökség 1945 előttről 

•A társadalom kb. 50%-a a parasztsághoz tartozik. 

•Óriási feszültségek a földbirtokszerkezetben →  

 vö. 1910: a 100 kh. feletti 1%-nyi birtokos kezén a művelt földterület kb. 50%-a => a 

100 kh alatti 99%-nyi birtokos kezén a földterület másik fele. 

•Demokratikus pártok: valamennyi kívánta a parasztság helyzetének rendezését → 

földhöz juttatás. 

•Kisgazdák: a legracionálisabbak → a cél: életképes birtokok kialakítása; az egyénileg 

érdekeltek nem vehettek volna részt a lebonyolításban. 

•Parasztpárt: legradikálisabb → minden 100 kataszteri hold feletti úri és 200 kataszteri 

hold feletti paraszti birtok felosztandó, lebonyolítás az érdekelteknél. 

•Célcsoport: az agrárproletárok. 

Földreformrendelet 

•1945. március 17. (600/1945 – Ideiglenes Nemzeti Kormány) 

•Parasztpárti szempontok, de a végrehajtásban már kommunista túlsúly. 

•Igyekeztek bázisukat megerősíteni.  

•Az ország területének 35%-a került a földalapba (3,22 millió Ha). 

•Kedvezményezettek: 

•Cselédek, mezőgazdasági munkások, 3 vagy több gyerekesek, akik az ellenállásban 

részt vettek. 

•750 ezerből kb. 640 ezer igénylő kapott földet, 

•átlag kb. 2,9 hektárt (5,1 kataszteri hold); ill. 350 ezer házhely-igényből 150 ezer 
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osztás. 

•Max. 15, min. 3 Kh föld járt → megváltási ár: a forgalmi érték 25%-a tíz, ill. húsz év alatt 

törlesztve. 

A földreformrendelet hatásai 1. 

•Lecsökkent a nincstelenek száma: 

•Szociális és politikai feszültségoldó szerep → 1941-hez képest a földnélküliek aránya 

az agrárkeresőkön belül 46%-ról 17%-ra csökkent. 

•A magántulajdonosi tudat erősödött → a polgárosodás alapja lehetett volna, 

•földtulajdon = rang, presztízs, létbiztonság, függetlenség, szabadság, önállóság. 

A földreformrendelet hatásai 2. 

•Az uradalmak, majorok megszűntek. 

•Új – az utolsó – tanyásodási hullám: 75 ezer új tanya épült. 

•Új agrárpiac esélye: a korábbi nagy termelők, elosztók nélkül → a parasztpolgárosodás 

esélye. 

•Az új gazdák jó részének azonban sem felszerelése, sem tőkéje, sem tudása nem volt. 
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A kommunista politika a parasztságról 

•Meghódítandó társadalmi csoportnak tekintették. 

•A mezőgazdaság az erőltetett iparosítás fő bázisa.  

•Ez a politika az 1950-es évek elején a legdurvább. 

•1960-as évek: a téeszesítés után élni és élni hagyni. 

•1970-es évek: bűnbak, mert a második gazdaság révén gyorsan, s nem szocialista 

módon gyarapszik. 

•1980-as évek a rendszerválsággal mindinkább magára marad a vidék. 

A téeszesítés első hulláma  

(1948 végétől 1956-ig) 

•A kolhozosítás igen népszerűtlen a parasztságnál. 

•Első körben főleg azok vállalják, akik nem képesek gazdálkodni, így többek között az 

1945-ben földet kapott agrárproletárok. 

•Kemény nyomás a parasztságon a kollektivizálás mellett => 

•sajtókampány, durva hangnemben, 

•gazdasági kényszer:  

•túladóztatás → 1949 és 1955 között háromszorosára nőttek adóik, 

•kötelező beszolgáltatás („padlássöprés”), 

•fizikai erőszak, 

•büntetőjog → 1949 és 1955 között 400 ezer parasztot ítélnek el „közellátás 
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veszélyeztetésének” vádjával. 

•Az agrártársadalom mobilizálására kampányok, 

•begyűjtési, tagosítási, termelési, kulákellenes. 

•Kulák: 25 kataszteri hold (azaz 14,25 Ha), ill. 350 aranykorona feletti föld, vagy 

jövedelemtermelő gép birtokosa → kb. 60-70 ezer ember. 

•Cél: félelemkeltés, a befolyásos gazdaréteg felszámolása → minden 

kiszámíthatatlanná, tervezhetetlenné lett. 

Závada Pál: Kulákprés  

(Egy parasztgazdaság terhei) 

• 1946-tól 1 kataszteri hold felett nemcsak földadó, hanem beszolgáltatási 

kötelezettség is (a beszolgáltatási rendelet évenként változik, súlyosbodik). 

• A beszolgáltatások logikája, gyakorlata (Závada 1991: 78.): 

• nem tekintik az arató- és cséplőrészt, a vetőmagot, saját felhasználást, 

• a szántóterület helyett a teljes után vetik ki a beszolgáltatást, 

• rosszul adminisztrálnak, a hatóság önellentmondásai. 

• 1948: mezőgazdasági fejlesztési járulék → az első kulákadó: 15 kataszteri hold vagy 

150 aranykorona után kellett fizetni. 

• Eredmény: folyamatos hátralékok, (gabona, cukor, napraforgó, tej). 
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A tótkomlósi osztályharc 

•A falu új vezetése (Orosházához hasonlóan) dogmatikus → 1945-tel sok régi indulat 

felszínre került: „nekiestek a gazdáknak”. 

•Az ellehetetlenítés egy további módjai:  

•tagosítások: a csereföldek kintebb, rosszabb minőségben, célcsoport a nagygazdák, 

•ha az ingatlan (tanya) elvesztéséért van is kártérítés, nem értékarányos, s csak 

részletekben fizetnek → a parasztok nem kérnek cserealapot: menekülnek a földtől. 

•1950 tavaszától: a téeszföldeket a tagosítás mellett a kulákföldek egyszerű elvételével, 

államosításával is megszerezték. 

Az MDP PB határozata a kulákok elleni 

politikáról (1951. 09. 06.) 

I. Helyzetfelmérés 

II. A kulákpolitika hibáinak számbavétele 

III. Javaslatok; „a kulákság mint osztály likvidálásának feltételei” 

I 
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I. Helyzetfelmérés 

•Tovább csökken gazdasági erejük (mínusz 275 ezer kataszteri hold 1 év alatt). 

•Számuk 66 ezerről 56 ezerre csökkent. 

•Akik minden földjüket felajánlották, elhagyják a falut, s az iparba, állami gazdaságokba 

mennek. 

•Eszközátadás: 1010 db traktor, 2711 cséplőgép (magántulajdonban még: 5700 traktor, 

7128 cséplőgép). 

•Akik megtartják földjüket, „igyekeznek gazdaságukat visszafejleszteni” → a hanyatlás = 

érdem. 

•A belterjes gazdálkodásról áttérnek a külterjesre („nagymértékben visszafejlesztették 

állatállományukat”: 1/3–2/5-ös csökkenés egy év alatt!). 

•Ugyanakkor lovak, fuvarozás: továbbra is „igen magas jövedelemhez jutnak”. 

•Politikai befolyásuk csökken, de nem eléggé (még van tekintélyük a parasztok előtt). 

•„Befurakodnak”, „beszivárognak” a tsz-ekbe. Eredmény: 

•„Kiéleződött” a falusi osztályharc: nő az általuk elkövetett bűncselekmények és 

szabotázsok száma. 

•A tsz-falvakban, a tsz-ekben megbúvó kulákok akadályai a tsz-ek megszilárdulásának 

(rokoni, baráti kapcsolatok miatt). 

II. A kulákpolitika hibáinak számbavétele 

•„Jobboldali opportunizmus”, „békülékenység”: ha teljesítik terheiket, nem bántják őket. 

•A tsz-taggá letteket nem zárják ki (ill. „csak hosszas rábeszélés után”), mert félnek 

ennek bomlasztó hatásától. 
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•Nincs szisztematikus és állandó médiakampány ellenük. 

•Baloldali túlzások: a középparasztokat is egy kalap alá veszik velük 

•„Megengedhetetlen túlzások”: „verések, indokolatlan büntetések”, →  

•DE: nem azért mert ez igazságtalan, hanem mert „ilyen esetekben a dolgozó parasztok 

sajnálkoznak a kulákságon”. 

III. Javaslatok; „a kulákság mint osztály 

likvidálásának feltételei” 

• Továbbra is korlátozni kell 

őket, amíg nem lesz 

tömeges a tsz-parasztság. 

• Mozgósítani kell ellenük a 

„munkásosztály és a 

dolgozó parasztság 

tömegeit”. 

 

• A párt- és közigazgatási 

szervek feladata az egyes 

kulákok leleplezése, a 

parasztok ellenük fordítása. 

• A harcot fokozni kell ellenük, 

a városokban is. 

 

  

• A baloldali túlzásokat 

kerülni kell, mert ez gyengíti 

a munkásosztály és a 

parasztság egységét. 

 

• Névjegyzéket kell készíteni róluk 

minden településen, s ezt frissíteni. 

• A más munkájából élő egyéb 

„falusi kizsákmányolókat” is fel 

kell venni a kuláklistára (részleges 

idegen munkaerő). 
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KÖVETKEZMÉNYEK 

•1949–53: 1,5 millió kataszteri hold föld parlagon, ill. az államnak felajánlva. 

•300 ezer fővel csökkent a mezőgazdaságban élők száma. 

•1953–55: enyhülés (Nagy Imre első miniszterelnöksége) 

•Elvben lehetséges a szövetkezetekből való kilépés. 

•Adók-beszolgáltatások mérséklése. 

1956 

•Az addigi téeszek feloszlottak. 

•Taktikai okokból elfogadják a forradalom agrárköveteléseit → 

•a kötelező beszolgáltatás eltörlése, 

•részben szabad földforgalom (6 hektárig), 

•vetéskényszer eltörlése. 

A Kormány felhívása a parasztsághoz az 

agrárpolitikában elkövetett hibák kijavításáról 

(Budapest 1956.11.27.) 

A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány: 

•Teljesen elítéli az addigi politikát (erőszakos, zaklatás). 
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•Emiatt esett vissza a magyar mezőgazdaság. 

•Ez erkölcsi és anyagi károkat okozott a parasztságnak. 

•Bizonytalanságban a városi ellátás. 

 

•Eltörlik a beszolgáltatási rendszert. 

•Megszűnt az erőszakos tagosítás. 

A kormány új iránya 

Hivatkozva a mezőgazdaság nemes hagyományaira, a parasztság szorgalmára, 

tudására, tapasztalatára az új célok: 

•a biztonságos termelés feltételeinek megteremtése, 

•a termelők anyagi érdekeltségének biztosítása, 

•belterjes mezőgazdaság fejlesztése, 

•egyformán támogatják az olyan szövetkezeti és magánformákat, ahol nincs 

kizsákmányolás, 

•zárógondolat: elsődleges a rend, az ellátás folyamatosságának biztosítása. 

•A gazdálkodási módot a parasztság szabadon választhatja meg. 

•Gazdasági segítséget is kapnak az egyéni parasztok, nemcsak a szövetkezetiek. 

•A tsz-ek közül csak a jól gazdálkodókat segítik. 

•Támogatási formák: hitelek, fizetési kedvezmények, szabad árufeldolgozás, 

üzemlétesítési szabadság, szállítás, értékesítés, szakgazdászok fizetése, 

kedvezményes gépi munka. 

•Teljes önkormányzatiság a tsz-ekben. 
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1957–58 

•1956: a téeszekből akinek földje volt, kilépett. 

•1957: a föld 75%-a egyéni tulajdonban, azaz remény az újrakezdésre → 

– „korlátozott visszaparasztosodás”. 

•A Kádár-kormány a jobb ellátás érdekében, ill. taktikai okokból is hagyta a falusiakat 

(Kádár későbbi visszaemlékezése: „abban a történelmi pillanatban a hatalom kérdése 

volt a döntő kérdés, és a hatalomért folytatott harc határozta meg a párt agrárpolitikáját 

is”). 

•1955-höz képest 1958-ra 20%-kal nőtt az ország élelmiszer-fogyasztása. 

A téeszesítés második hulláma (1959–61) 

•1958 decemberében hirdették meg az új kollektivizálást az MSZMP KB 3 napos ülésén, 

majd 1960-ban a parlament határozatban mondta ki a kollektivizálás szükségességét. 

•Mindez a gyakorlatban: városi agitátorok gyűjtik az aláírásokat, hatalmas kampány (3 

télen át, év közben hagyták a parasztokat dolgozni). 

•Sok lelki, kevesebb fizikai erőszak, mint 1956 előtt, 

•adóemelések → az egyéni gazdálkodás perspektívátlanná tétele, 

•az ellenállás 1956 után csekély → társadalmi vereségtudat. 

4 régióra osztották az országot:  

1. A téeszesítése a Dunántúlon kezdődött 1958-59 telén. Stratégia:  

•egy-egy tekintélyes gazda meggyőzése volt a cél, akit a többiek követettek („egy falu, 

egy tsz”). 

2. Tiszántúl 



 

 

 

13 

•alföldi nagyfalvak: több tsz is, melyekben a hagyományos társadalmi csoportok 

elkülönültek (nagygazdák, szegények, reformátusok, nemzetiségiek + ez a 

névválasztásban is megjelent), 

•itt a választék is segítette a belépést (1960: 27 alföldi városban 222 tsz, átlag: 8,2). 

3. Duna-Tisza köze: város és kertes tanyák: szakszövetkezetek („fölül szocialista, 

alul maszek”). 

4. Felső-Magyarország: ipari-bányász falvak, kis határral: itt egyszerű 

társulásokat propagáltak, a borvidékeken szakszövetkezeteket.2 

•A belépésért cserébe ígéret a szociálpolitikai ellátásra: nyugdíj („a nyugdíjas paraszt 

víziója”), egészségügyi ellátás. 

•Eredmény: 1961-ben a mezőgazdasági keresők 94%-a már a szocialista szektorban 

foglalkoztatott. => 

•1958: 140 000 tag vs. 1961: 1 100 000 tag, egyéb dolgozókkal együtt 2 millió fő = 4500 

tsz, kb. 500 állami gazdaság. 

 

                                                           
2
 http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=96a249b1-3eb8-4521-88c0-bafdae9c6b54&cid=5b053000-

d31c-4967-8aa0-86ea768ac190 
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Az MSZMP KB közleménye a mezőgazdaság 

kollektivizálásának befejezéséről  

(Bp. 1961. 02. 17.) 

•Bevezető 

•„Az ipar után a mezőgazdaságban is uralkodóvá váltak a szocialista termelési 

viszonyok”. 

•1,2 millió „dolgozó paraszt” (1988: 169 ezer téesztag) → a szántók 90%-a a szocialista 

szektorban;  

•kimaradt: kb. 150 ezer gazda, a 70-es években kb. 90 ezer önálló gazda, 

•3055 településen van szövetkezet. 

•Kollektivizálás = „a tsz-mozgalom győzelemre jutása” [hadászat]; ill. „sikeres forradalmi 

átalakulás”. 

•Önigazolás: bizonyság, hogy az MSZMP „helyesen irányította és vezette a mozgalmat”. 

•A győzelem miatt a fejlődés új szakasza kezdődik. 

Elismerések (A):  

•A munkásosztály: „áldozatkész”, „politikai és anyagi segítséget nyújtott szövetséges 

társának a szövetkezeti gazdálkodásra való áttérésben”.  

•„Sok ezer üzemi munkás”, aki 1. „éveken át részt vett a falu szocialista átalakításának 

nagy munkájában” és 2. „segített a dolgozó parasztoknak kételyeik leküzdésében”. 

Elismerések (B):  

•Egyéb résztvevők a parasztoktól az értelmiségig: „áldozatos, türelmes felvilágosító 

munkájuk”. 
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•Magának a volt parasztságnak, amiért a „munkásosztály és a legöntudatosabb falusi 

dolgozók segítségével – sokszor nehéz töprengés és belső vívódás árán – szakítani 

tudtak a tulajdonosi múlttal, és a párt tanácsát követve ráléptek a boldogabb életet, 

biztosabb jövőt hozó új életforma, a szövetkezeti gazdálkodás, a szocializmus útjára”. 

Következmény: megerősödött a munkás-paraszt  

szövetség, „nagy lépés ez előre a szilárd,  

egységes szocialista társadalom megteremtésében”. 

•Az egyéni motiváció emelésére: a  

tsz-tagok a háztájiban a tsz számára  

„végezzenek szerződéses”  

baromfi-sertés-marha hízlalást.3 

További lépések (1960-as évek közepe) 

•Ahhoz, hogy a tsz-ek működhessenek, reformra, a korábbi parasztellenes hozzáállás 

megváltozására volt szükség (alacsony jövedelmek és felvásárlási árak, elöregedés). 

•Reformlépések 5 pontban (Fehér Lajos vezetésével): 

1. Szaktudás és szakember-képzés: felsőfokú mezőgazdasági technikumok 

1961-től, ill. szakközépiskolák; + az állami kitüntetetéseknél is nagyobb 

figyelem. 

2. Technikai fejlesztés: lovak helyett gépek, műtrágyázás, új fajták. 

•Reformlépések 5 pontban (Fehér Lajos vezetésével): 

                                                           
3
 http://www.cultiris.com/kepek/adatlap/41157 
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3. Új törvényi háttér (1967): tsz-önkormányzat (megszűnik a központi 

tervutasítás), titkos szavazás, szociálpolitika; 1967: 13 milliárd tsz-tartozást 

törölnek, 9%-kal nő felvásárlási ár. 

4. Közéleti/kulturális lobbitevékenység a falvakért vs. szakszervezeti, nehézipari 

lobbi. 

5. Agrár-érdekvédelem (Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa 1967 – kvázi 

parasztpárt, ill. új szervezetű mg.-i minisztérium). 

•1967/IV tc.: a szövetkezeti földtulajdon mint jogi kategória → a formálisan 

magántulajdonú földek államivá lettek. 

Következmények 1. 

•„A kollektivizálás a XX. század egyik legnagyobb társadalmi megrázkódtatása” (Valuch 

2001: 198.). 

•Továbbra is fennmaradtak a kényszerű mobilitási folyamatok → menekülés a falvakból: 

•Az 1970-es évekig nő az elsőgenerációs munkások száma, 

•kényszerű életformaváltás, 

•1950–1970: kb. 1 millió ember hagyta el a mezőgazdaságot (az aktív keresők 20-25%-

a!). 

•A mezőgazdasági munka presztízse folyamatosan esett → a fiataloknak nem 

perspektíva. 
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Következmények 2. 

•Új családi stratégiák: 

•Formálisan gyakran az idősek és a nők a tsz-tagok → így jár a háztáji. 

•az 1960-70-es években munkaerőhiány a téeszekben. 

•A férfiak ingázó gyári munkások. 

•Az 1960-as évek végétől az új agrárértelmiség megjelenése, s a régi gazdaelit 

kiszorítása. 

→ Iparszerű, nagyüzemi mezőgazdaság. 

•1968 után: ipari és szolgáltató melléküzemágak, 

•munkaerő-lekötés + a jövedelmezőség emelése. 

Miért volt működőképes a kollektivizált magyar 

mezőgazdaság? 

•Háztáji, kistermelés: 1 hold illetményföld + 2 számosállat 

•kezdetben inkább önellátó funkció, 

•a 60-as évek második felétől piacra termelés, 

 

•valódi érdekeltség megteremtése a munkaegységrendszer helyett. 
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Valódi érdekeltség: 

•Részesművelés, 

•rendszeres pénzbeli juttatás (havi jövedelem), 

•háztáji → vö. Juhász Pál összevetése az uradalmakkal! 

•Definíció: „a közösre is támaszkodó mezőgazdasági kisüzem”. (Valuch 2001: 200.) 

•A háztartásoknak itt több jövedelme keletkezett, mint a közösben. 

•1972: 1,6 millió háztáji- és kisegítő gazdaság, 1990: 1,4 millió → sok ipari, 

szolgáltatásban, közlekedésben dolgozó is! 

•Ezen háztartások napi átlag 4,9 órát töltenek ezzel.  

•A parasztpolgárosodás folytatása.4 

                                                           
4
 Antikvarium.hu 
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Második gazdaság 

•Az állam szabályzóerejének csökkenésével párhuzamosan nőtt a második gazdaság 

(azaz a szocialista szektoron kívüli) és a piaci szegmens jelentősége. 

4 ismérv a második gazdasághoz: 

•A központi gazdasági irányítás nem kontrollálja (azaz nem állami, nem vállalati, nem 

domináns), 

•nem regisztrált jövedelmek, 

•politikailag illegitim, 

•informális szabályok. 

A megkettőződött szocialista gazdaság 

1. gazdaság 

• nagyüzem 

 

 

 

 

• a piac passzív szereplő  

• „nem korlátozott 

erőforráséhség”  

• hiánygazdaság: a piaci 

keresletekhez nem 

igazodik, korszerűtlen 

 

2. gazdaság 

• háztartás alapú 

kisvállalkozás: csajanovi 

modell: a befektetett 

munkaráfordítást nem 

tekintik tényleges 

költségnek, csak a valódi 

kiadásokat  

• kemény költségvetés  

• ésszerű költekezés és 

munkabefektetés  

• kiváltja az 1. működési 

zavarait, önellátó 

lakossági termelő 

tevékenység  
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Szimbiózis: 

•Minél rosszabbul és drágábban termel az első, annál jobban jövedelmez a második. 

•A második gazdaság nem telíti a piacot. 

•Az első gazdaság által termelt fogyasztási eszközök javítása piac a másodiknak. 

•Az első gazdaság maga is fogyasztójává lesz a másodiknak (importpótló ipari 

szolgáltatások). 

Az állam szempontjai a második gazdaságról 

Pozitívumok:  

• A második gazdaság 

tehermentesíti az elsőt, 

• emeli az életszínvonalat , 

• javítja az ellátást. 

 

Negatívumok:  

• Növeli a társadalmi 

egyenlőtlenségeket,  

• a munkaerőt elcsábítja 

az elsőtől , 

• jövedelmezőbben termel, 

így egyes tevékenységek 

áttelepülnek a második 

gazdaságba. 

 

Az állam ezért hol szigorúbban, hol 

liberálisabban fordul irányába. 
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Ennek eredménye: 

•Leépül az üzleti morál, terjed a korrupció. 

•Az újítók perifériára szorulnak. 

•A második gazdaság rövid távú haszonra, s nem befektetésre törekszik (tisztán 

árutermelő családok aránya lecsökken). 

Az állampolgárok érzékelik a felemás helyzetet, ti. hogy a gazdaság megkettőződött: 

•Keresők az első gazdaságban, de a másodikból több jövedelmet termelnek, ami 

irracionális. 

•Mindez megkérdőjelezi számukra a második gazdaság elleni fellépést. => 

•A közvélemény elnéző a munkahelyi lazasággal. 

Dilemma: 

•Ha a második gazdasági vállalkozás  

eléri növekedése határát, nincs  

mód továbbfejlődésre (külső munkaerő  

foglalkoztatása, cégalapítás, import-export,  

a járadékszerű jövedelmek tilosak). 

•A mezőgazdaságban nincs mód föld-  

és gépvásárlásra => vö. „csettegők”. 
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A második gazdaság egyre fontosabb 

rétegződési tényező lett: 

•A társadalom ¾-e részesült valamilyen formában a második gazdaság jövedelmeiből. 

•A felnőtt népesség kb. 45%-a foglalkozott mezőgazdasággal 1988-ban, hivatásszerűen 

viszont csak 15%. 

•A második gazdaság az első gazdaság hiányait mérsékelte, DE: amíg az 1960-as 

években a gyarapodást szolgálta, addig az 1970-es évek végétől a többletmunka célja 

az elért életszínvonal megtartása. 

 


