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Bevezetés 
 

 

Az alábbi doktori értekezés témája az Alföld súlypontjában elhelyezkedő Szolnok 

megye iparosítása a szocialista tervgazdálkodás első két évtizedében. A témaválasztás 

indoklása sokrétű: egyrészt a dolgozat írója maga is Szolnok megye, közelebbről 

Jászberény szülötte és lakója. Másrészt viszont – és ez a lényeg – egy kevésbé kutatott, 

kevésbé publikált, mindemellett rendkívül érdekes témához lehetett ezzel a 

témaválasztással nyúlni. Magyarország szocialista iparosításával kapcsolatban íródtak 

ugyan jelentős szakirodalmak mind az 1989-1990-es rendszerváltozás előtt, mind azt 

követően, egy konkrét megyére leszűkítve viszont az utóbbi két évtizedben – tudomásunk 

szerint – nem jelent meg ebben a témában ilyen jellegű vállalkozás. Hozzá kell tennünk, 

hogy 1980-ban Pál Ágnes révén készült Szolnok megye iparfejlődéséről egy 

földrajztudományi kandidátusi értekezés, de az nem történész szemmel közelített a 

témához és ami a legfontosabb: még amennyiben akart, akkor sem tudott volna hozzájutni 

a kérdés kutatásának legfontosabb primer forrásaihoz, a korabeli – zömében a megyei és 

országos szintű pártapparátus által készített – levéltári iratokhoz. E sorok írójának már 

abban a szerencsés helyzetben volt része, hogy ezen iratok hozzáférhetősége nem lehetett 

kérdés. És itt érkeztünk el az értekezés megírásának módszeréhez. Az értekezés nagyobb 

része a szerző levéltári kutatásain alapul: kezdettől fogva elsődleges feladatunknak 

tekintettük a korabeli dokumentumok feltárását. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Levéltár 

anyagából az MDP és az MSZMP megyei pártbizottságainak iratai segítettek a korabeli 

iparfejlesztés minél hathatósabb megvilágításához, bár fontos megjegyezni, hogy az anyag 

azok 1980-as években történt „költöztetése” óta meglehetősen rendezetlen, ömlesztett 

állapotban várja a kutatót a raktárban. A kutatás másik fő iránya az országos levéltárak 

anyagának áttekintése volt. A Magyar Országos Levéltár (MOL) Hess András téri 

kutatótermében az MDP és az MSZMP Ipari és Közlekedési Osztályának, illetve az 

MSZMP Ipari Osztályának, majd más néven Gazdaságpolitikai Osztályának iratait 

tekintettük át. Ahol szükséges volt, beépítettük a központi pártszervek (Központi 

Vezetőség, Központi Bizottság, Politikai Bizottság) anyagát, illetve egyes egyéb, az 

iparfejlesztéssel, iparosítással közvetlenül foglalkozó vagy ennek koordinálására 

létrehozott különféle szervek iratait is: pl. Területrendezési Intézet (TERINT), 

Népgazdasági Tanács, Államgazdasági Bizottság, Gazdaságpolitikai Bizottság. A 

budapesti levéltári kutatások másik fő célpontja a MOL Óbudán található, Lángliliom utcai 
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objektuma volt, ahol a gazdasági tervezésért felelős Országos Tervhivatal (OT) iratait 

őrzik. Mindkét fővárosi levéltárban arra törekedtünk, hogy a konkrétan Szolnok megyére 

vonatkozó iratokon túl az országos összefüggésekre rávilágító egyéb forrásokat is 

áttekintsük, így a kutatás ne szűküljön le pusztán a helytörténeti anyagra. Utóbbihoz 

tartozik még a korabeli megyei sajtó (Szolnok Megyei Néplap, illetve Tiszavidék) 

vonatkozó írásainak felhasználása. A sajtóban a korszakra jellemző propagandisztikus 

cikkeken és megnyilvánulásokon túl jelentős számban találni reálisan kritikus, tényfeltáró 

írást is, tehát mint forrást nem lehetett kihagyni értekezésünkből.1 A megyei sajtó írásainak 

feltárásában nagy segítségünkre volt az 1961-ig rendelkezésre álló repertórium.2 Az ezt 

követő esztendőknek a megyei sajtóban megjelenő vonatkozó eseményeit viszont már 

jóval nehezebb volt megtalálni. Végül szólnunk kell röviden a disszertáció végén, a 

mellékletekben található képanyagról is. A képek nagy többsége a szolnoki Damjanich 

János Múzeum, illetve a jászberényi Jász Múzeum fotóarchívumából való. Sajnálatos 

módon a megyei sajtó és más, a korban megjelent irodalom képanyaga azok igen rossz 

minősége miatt értekezésünkben nem jöhetett szóba.     

Szó esett már a kutatás térbeli kiterjedéséről, amely természetesen a címben foglalt 

Szolnok megye: nem szabad azonban eltekinteni attól, hogy a megye iparosítását, 

iparfejlődését csak nagyobb, alföldi, illetve országos összefüggésben lehet érthetően 

feltárni. Ezért a Szolnok megyéről szóló rész mellett minden esetben ott található a más, 

rokon gazdasági vonásokkal és történelmi életúttal rendelkező alföldi megyék 

összehasonlítása, de értelemszerűen Szolnok megye eseményeit próbáltuk elhelyezni 

országos összefüggésben is. A dolgozat térbeli kiterjedésén túl térjünk át annak időbeli 

terjedelmére. Ez az 1950 és 1970 közötti időszakot foglalja magába: a kezdő- és a 

végdátum nem a „szép kerek számok” miatt került kiválasztásra, hanem az egyes 

szocialista népgazdasági tervek és a népszámlálások miatt. Ebben az időintervallumban 

három ötéves- és egy hároméves középtávú népgazdasági tervidőszakot dolgoztunk fel, 

azonban előzményként tárgyalnunk kellett az I. hároméves terv időszakát (1947-1949) is, 

sőt a kiindulási alapok megértése okán kisebb kitekintést is végeztünk Jász-Nagykun-

Szolnok vármegye ipara kialakulásának körülményei kapcsán. Az I. ötéves tervidőszak 

1950-ben kezdődött, a III. ötéves tervidőszak pedig 1970-ben fejeződött be. Az értekezés 

társadalomtörténeti kitekintéseinek megírását segítette, hogy a véletlen folytán a korabeli 
                                                 
1 Vö.: Horváth Sándor [2004]: A kapu és a határ: mindennapi Sztálinváros. Társadalom- és 
művelődéstörténeti tanulmányok 34. sz. MTA Történettudományi intézete, Bp. 
 
2 Nyitrai Lajos [1977-1989] (öáll.): A Szolnok Megyei Néplap repertóriuma. Szolnok. Több kötetben. 
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népszámlálások egybe estek a fent említett három ötéves terv közül az első kezdetével és 

az utolsó végével. Az 1949-es népszámlálás kiindulási alapként szolgált, az 1970-es 

kapcsán pedig meg lehetett vonni a végső következtetést: az iparosítással párhuzamosan 

honnan hová jutott el a társadalom? Az 1970-es népszámlálás egy másik szempontból is 

érdekesnek tűnt anno, a tématerv kidolgozásakor: ekkor volt ugyanis Magyarországon a 

legmagasabb az iparban dolgozó aktív népesség aránya az iparosítás megindítása után és a 

tercier szektor későbbi térhódítása előtt (44,2%). 

Az értekezés célkitűzése az, hogy átfogó képet adjon Szolnok megye szocialista 

iparosításának történetéről, valamint a társadalmi változásokról, a társadalomszerkezet 

átalakulásáról (átalakításáról). A dolgozat megírásakor a szerzőt a kronológiai fő fonál 

elsődleges szem előtt tartása vezérelte, tehát az elrendezés az egymást követő 

tervperiódusok kapcsán kronológiai, nem pedig tematikus. Már a kutatások megkezdése 

előtt is felvetődött bennünk az, ami a későbbiek folyamán egyre csak megerősödött: ebben 

az időszakban, de az 1950-es évek első felében különösen fontos és érdekes lehet a 

korabeli iparosítási tervek feltárása és ismertetése. Mit terveztek eredetileg, a terveket 

hogyan dolgozták át és ezekből végül mely részek valósultak meg és miért? A fentieket 

egyszerűen nem lehetett kihagyni a dolgozatból, ezért néhol talán túlzottnak tűnő 

terjedelemben szerepelnek. Mint tudjuk, az igazi nagy beruházások a minisztériumi 

iparban3 az 1950-es évek első felében, zömében az I. ötéves tervidőszak során valósultak 

meg. Nem csak országos szinten volt ez így, hanem Szolnok megye esetében is: az akkor 

felépített nagyberuházások a későbbi középtávú tervidőszakok eseményeit is nagyban 

befolyásolták, hiszen olyan alapot teremtettek, amelyet a későbbiek során egyszerűen nem 

lehetett megkerülni. Ráadásul ezekben az években olyan éles politikai és gazdaságpolitikai 

fordulatok következtek be az országban, amilyenekre az ezt követő évtizedek során már 

nem volt példa. Ezért szerepel az I. ötéves tervidőszak nagyobb súllyal és nagyobb 

terjedelemmel, mint amennyit az öt esztendő önmagában alapvetően megkívánna. Az OT 

levéltári iratrendezésének sajátosságai miatt az igazi nagy beruházások tervezésének és 

kezdetének időszaka (1950-1951) az egyes ipari objektumok esetében is nyomon 

követhető, így ezek bemutatásától sem tekinthettünk el. Nem lehetett ugyanis úgy megírni 

az értekezést pl. Jászberény esetében, hogy „egyszer csak felépült két nagy, országos 
                                                 
3 A korabeli szakzsargon élesen megkülönböztette a szocialista ipart és a még magánkézben lévő kisipart. A 
szocialista iparon belül a legjelentősebb a minisztériumi irányítás alatt álló ún. minisztériumi ipar volt: ide 
tartoztak a legnagyobb méretű és országos jelentőségű vállaltok. Ennél jóval kisebb fontosságúnak tartották a 
szövetkezeti ipart és a helyi ipart. A szocialista tulajdon kezelése a legfontosabb minisztériumi ipar esetében 
az államapparátus szerveihez, míg a helyi ipar esetében a megyei vagy a városi tanácsokhoz kötődött.   
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jelentőségű gépgyár” vagy „Mezőtúron gyakorlatilag nem történtek lépések az iparosítás 

terén az 1950-es években”. Előbbi és utóbbi kiragadott példánk esetében is nagy 

fontosságú szerepe volt a tervezésnek, a tervezett ipari beruházások körüli vitáknak, a 

tervmódosításoknak, az iparosításhoz kapcsolódó urbanizációs és egyben 

társadalompolitikai elképzeléseknek.  Fontos még megjegyezni, hogy az iparosítás mellett 

– kisebb terjedelemben – szó esik az azzal párhuzamosan lezajló legfontosabb „járulékos 

beruházás”, a lakásépítés helyzetéről is, amely fontos mutatója a korabeli iparosítási 

gyakorlatnak: az iparban ugyanis emberek dolgoztak, akiknek nemcsak munkahelyre, 

hanem lakóhelyre is szükségük volt. Utóbbiról sokáig mintha megfeledkeztek volna a 

gazdaság irányítói.  

Az értekezés fő célja tehát az, hogy bemutassa Szolnok megye iparának és 

társadalmának változásait az említett időszakban, valamint elhelyezze ezeket országos, 

szűkebben pedig alföldi összefüggésben. A dolgozat tehát arra az alapkérdésre keresi a 

választ, hogy Szolnok megyében – alföldi és országos összefüggésbe is elhelyezve – 

milyen mértékű volt és milyen következményekkel járt az iparosítás? A kutatás 

megkezdése előtti értesüléseink alapján úgy gondoltuk, hogy az iparosítás mértékét 

tekintve Szolnok megye az alföldi megyék összehasonlításában a középmezőnyben foglalt 

helyet, míg országos viszonylatban a megyék mezőnyének második felében szerepelhetett. 

A sorok között több egykorú és saját kritikai észrevétel is helyet kapott, mindezek azonban 

csak a forrásokból levont következtetések erejéig terjednek. Hipotézisként még 

megfogalmazhattuk volna, hogy az iparosítás alapvetően pozitív vagy negatív eseménysor-

e egy gazdaság és társadalom életében. Be kell viszont látni, hogy a modernizáció során 

valamit kezdeni kellett Magyarország társadalmi és gazdasági elmaradottságával: ennek 

speciális, a korabeli szovjet gyakorlatot követő megoldására tettek kísérletet a szocialista 

rendszer első két évtizedében Magyarországon és ezen belül Szolnok megyében is. A fő 

célkitűzés az ország egyoldalú agrárjellegéből való kivetkőzés volt. Hogy a szovjet 

gyakorlat az extenzív iparosításban látta a megoldás kulcsát és ezt a magyar vezetés is 

kritika nélkül követte, az már történelmi tény.  
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Előzmények 
 

Szolnok megye és gyáriparának kialakulása (XIX-XX. század) 
 

Szolnok megye az Alföld központi részén, a Tisza középső folyásánál található, 

nagyjából a korábbi Jász-Nagykun-Szolnok vármegyével (1876-1950) azonos területen, 

Szolnok megyeszékhellyel. A Tisza által kettéosztott megyét É-ról Heves és egy rövid 

szakaszon Borsod megye, K-ről Hajdú-Bihar és Békés megyék, D-ről Csongrád megye, 

DNY-ról Bács-Kiskun megye, Ny-ról Pest megye határolja. Felszíne tökéletes síkság, 

legjelentősebb folyóvizei a Tisza, a Zagyva és a Tápió. Éghajlata jellegzetesen 

kontinentális, ez az ország csapadékban legszegényebb területe. A megye több eltérő 

történelmi múltú területből tevődött össze és mivel gazdaságában a szocialista rendszer 

kezdetéig egyértelműen a mezőgazdaság dominált, az elmaradottság egyik 

szimbólumaként is felfogható. A korábbi Jász-Nagykun-Szolnok vármegyét 1876-ban 

szervezték meg az addig kiváltságos Jászság és Nagykunság, valamint Külső-Szolnok 

vármegye egyesítésével. Vizsgált időszakunkban közigazgatásilag hét város (Jászberény, 

Karcag, Kisújszállás, Mezőtúr, Szolnok, Túrkeve és 1952-től Törökszentmiklós), hat járás 

(jászberényi, kunhegyesi, kunszentmártoni, szolnoki, tiszafüredi, törökszentmiklósi), 

valamint 72 község (1960-as adat) található a területén. Városai (főként a nagykun 

városok) jellegzetes alföldi agrárvárosok voltak többé-kevésbé városias maggal és nagy 

határukban kialakult tanyavilággal, amely azonban a mezőgazdaság kollektivizálásának 

következtében egyre kisebb területre szorult vissza. Központi helyzeténél fogva viszonylag 

sűrű volt az út- és vasúthálózata, amelynek központja egyértelműen Szolnok: innen 

ágaztak szét a vasúti vonalak Budapest, Jászberényen át Gyöngyös, Füzesabony, Eger és 

Miskolc, Püspökladányon át Debrecen, Cegléden át Kecskemét és Szeged, valamint 

Békéscsaba felé.4 Szolnok a tiszai átkelési lehetőség révén fókuszként gyűjtötte össze a fő 

közlekedési útvonalakat, tehát egyfajta „regionális híd” szerepét is betöltötte, biztosítva 

ezzel a különböző országrészek közötti összeköttetést.5 Az ipari célokra hasznosítható 

fontosabb természeti kincsek közé sorolható a kőolaj, a földgáz és a hévízforrások. Helyi 

                                                 
4 Az adatok forrása: Új Magyar Lexikon. 6. kötet. Akadémiai kiadó, Bp., 1962. „Szolnok megye” szócikk. 
268-269.p.  
 
5 Nagy Rózsa [1988]: Szolnok város vonzásviszonyai 1949-1980. In: Alföldi tanulmányok, 1988. XII. kötet. 
MTA Regionális Kutatások Központja, Alföldi Kutatócsoport. 219.p. 
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ipari nyersanyagforrásként a megyében csak a homok, az agyag és a fűzvessző jöhetett 

számításba.6 Később, a szocialista időszakban a rizstermelés kibontakozásával megjelent a 

rizsszalma is.  

A két világháború közötti időszakban, a szocialista iparosítás előtt Szolnok 

megyében jelentősebb iparról csak a megyeszékhelyen, Szolnokon, illetve Martfűn 

beszélhettünk. Szolnok eredetileg kereskedő város volt: a tiszai vízi út kedvező 

lehetőségeket teremtett a kereskedelmi élet kialakulásához és kibontakozásához. Az első 

üzemek fafeldolgozó üzemek voltak: a XIX. század közepén pl. évi 500-600 ezer q só 

érkezett tutajon a máramarosi bányákból és a tutajok alapanyagául szolgáló mintegy 80 

ezer db fenyőszálat gőz- és deszkafűrészelő üzemek hasznosították többek között tetőfedő 

anyagnak.7 A vasúti gócpont kialakulása után egyre több ipari jellegű üzemet is alapítottak, 

melyek profilja megfelelt a város gazdaságföldrajzi adottságainak. A 1860-as évektől így 

lett Szolnok is előbb malomipari központ, majd később az ipari repertoár egyre színesebbé 

vált. Így épült meg 1856 és 1858 között a Járműjavító, 1864-ben a Dohánybeváltó, 1866-

ban a Scheftsik-féle „István Gőzmalom”, a századfordulón a Bohn-féle téglagyár, 1913-

1914-ben a Cukorgyár, 1930-ban a gabonaraktár, nem sokkal ezt követően a Gaál 

Gépgyár, valamint a Lakatos és Mérleggyár8, majd az 1934-ben a Papírgyár. Szolnok ipari 

körzete a város D-i részén, a Tisza folyam mellett alakult ki. 1930-ban a legnagyobb 17 

vállalat 1874 embert foglalkoztatott, összesen pedig 25 ipari jellegű létesítmény állt a 

városban, ezzel pedig Szolnok a 4. helyen állt a legjelentősebb városok között, az 

előállított iparcikkek érétkének tekintetében pedig a 6. helyen. Budapesten kívül Szolnok 

volt az egyetlen olyan magyar város, amely az első világháború utáni időben is növelte 

népességét: 1930-ban a 7. legnagyobb város volt 39 ezres lakosságával. A közép- és 

kisipari műhelyekkel együtt a városban 670 ipari üzem létezett, amelyek közül a 

Cukorgyár volt a legnagyobb ipartelep. Az üzemenként foglalkoztatottak átlagos létszáma 

110 fő volt (a vidéki városok átlaga ekkor 125 fő). 1900 és 1930 között az iparban 

foglalkoztatottak száma Szolnokon valamivel nagyobb arányban nőtt (81%-kal), mint a 

vidéki városokban átlagosan (73%). Érdekes az a tényező is a szolnoki iparfejlődésben, 

                                                 
6 A helyi ipar problémái az új ötéves tervben. In: Szolnok Megyei Néplap, 1956. május 18. 
 
7 Az „úsztatott fára”, mint nyersanyagbázisra alapozva számos jelentős faipari központ jött létre Szolnokon 
kívül is: pl. Csongrád, Szeged. Forrás: Zoltán Zoltán [1980]: Az Alföld-iparosítás eredményei. In: Zoltán 
Zoltán (szerk.): A változó Alföld. Tankönyvkiadó, Bp. 117.p. 
 
8 A gyárat másutt Vasáru és Mérleggyárként említik. Vö.: Pál Ágnes [1980]: Szolnok megye iparának 
helyzete és területi szerkezete. Kandidátusi értekezés, Bp.  
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hogy míg a gyáripari jellegű üzemekben - vidéki városok vonatkozásában - a koncentráció 

csökkent, addig Szolnokon az átlagos üzemnagyság - a foglalkoztatottak száma 

tekintetében - nőtt, bár még 1930-ban sem érte el a vidéki városok átlagát.9   

 Az országos adatokat tekintve 1930-ban a gyáriparban foglalkoztatottak 63%-a 

Budapesten dolgozott és csak 25%-a kapott a vidéki városokban munkát, míg a községek 

részesedése 12% volt. Az ipar a vidéki városok tekintetében alig néhány településre 

összpontosult: Salgótarjánban, Miskolcon és Pécsett dolgozott a vidéki munkások 45%-a. 

Szolnok a maga 1874 fős ipari munkásságával a vidéki városok között a 12. helyet foglalta 

el.10 Amennyiben csak az alföldi városokat vizsgáljuk, megállapítható, hogy a gyáripar 

zöme mindössze néhány városban összpontosult: 1930-ban Debrecen, Szeged, Szolnok, 

Békéscsaba és Kecskemét mondhatta magáénak a 20-nál több alkalmazottal dolgozó, már 

többé-kevésbé gyáripari jellegű üzemek dolgozóinak kétharmadát. Iparuk szerkezete a 

korábban kialakult hagyományos vonásokat őrizte, vezető szerepet a textil- és az 

élelmiszeripar játszottak, bár a két legnagyobb üzem változatlanul a vasúti járműjavításban 

működött (Debrecenben és Szolnokon). 1941-ben az Alföldön nem volt olyan város, 

amelyben az iparban élők a lakosság abszolút többségét alkották volna. Mindenesetre az 

Alföldről 5 város, Baja, Debrecen, Kalocsa, Kisvárda és Szolnok 1941-ben foglalkozási 

szempontból már elsősorban nem-mezőgazdasági jellegű településnek számítottak.11   

 A két világháború között Szolnok nehéziparán belül a fenti három jelentősebb 

üzemben foglalkoztatták a legtöbb munkást. A könnyűipart 6 fatelep, egy vattagyár, 2 

nyomda és egy asztalosárugyár, majd később a papírgyár képviselte. A legtöbb üzem az 

élelmiszeriparban volt, amelyek közül a legnagyobb, a cukorgyár kampány idején 1300 

munkást foglalkoztatott. Az élelmiszeripart még 4 malom, egy ecetgyár, egy szeszgyár és 

két kisebb kapacitású sütöde képviselte. Az építőanyagipar eleinte 2, majd egy 

téglagyárból és egy betonáru üzemből állt. Nem gyárjellegű ipari üzemekben, önálló 

kisiparosként, illetve középipari üzemekben 1930-ban 593 fő dolgozott főként a ruházati 

iparban, az élelmiszeriparban, a feldolgozó iparban, illetve a vas- és fémiparban. A II. 

                                                 
9 Simon Béla (szerk.) [1992]: Szülőföldem, a Jászkunság. Jász-Nagykun-Szolnok megye településeinek 
története. Szolnok. 559-560.p.; Kaposvári Gyula (szerk.) [1969]: Szolnok 25 éve. Adatok Szolnok 
városfejlődéséhez. I. kötet. Szolnok megyei múzeumi adattár, Szolnok. 64-69.p. 
 
 
10  Kaposvári [1969] (szerk.) i.m. 69-70.p. 
 
11 Belényi Gyula [1996]: Az alföldi városok és a településpolitika (1945-1963). Dél-alföldi Évszázadok 7. sz. 
Csongrád Megyei Levéltár, Szeged. 22.; 31.p. 
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világháború háborús konjuktúrája fellendítette az ipart: ekkor több kisipari üzem is 

gyárjelleget öltött, így a Norma Cipőgyár, a Budai-féle cipőüzem, a Tésztagyár, valamint 

asztalosipari műhelyek és sütőüzemek.12    

 A megye másik jelentősebb ipari gócpontja Martfű községben alakult ki, amikor 

1940-ben a korábbi csehszlovák BATA Cipőgyár engedélyt kapott ide egy korszerű 

nagyüzem létesítése céljából. Az építkezés 1942-ben indult meg a Tiszaföldvár-Martfű 

vasútállomás mellett, Szolnoktól mintegy 30 km-re, lakatlan területen, „zöldmezős 

beruházásként”. A CIKTA (TISZA) Cipőgyár első részlegét 1943-ban helyzeték üzembe. 

A gyár mellé munkásszállás és lakótelep is épült. Martfű ipara a későbbiekben fékezően 

hatott Szolnok ipari fejlődésére. A két település összenövéséhez az új gyár túl messze volt, 

Martfű várossá fejlődéséhez pedig túl közel esett Szolnok.13 Az 1890-es évektől a 

településen egy téglagyár is működött.14  

 A megye többi településén a két világháború közötti időszakban egyéb, országos 

jelentőségű iparról nem beszélhetünk, inkább csak olyan, a mezőgazdasági jellegű 

vidékekre jellemző ipart találni, mint a gőz- és villanymalmok, szeszfőzdék vagy a 

többfelé megtelepedő téglagyárak (sőt, Kunhegyesen tégla- és cserépgyár működött). 

Akadt néhány üdítő kivétel is: ilyen volt a Törökszentmiklóson működő, 1848-ban alapított 

Lábassy-féle ekegyár (ahol ekkor már 60 dolgozót foglalkoztattak), a jászberényi 

Dohánybeváltó vagy Mezőtúr városának két kisebb gyára, a szőnyegszövőgyár és a 

pamutszövőgyár (24 és 47 dolgozó). Szintén a kivételek közé sorolandó Jászárokszállás is, 

ahol a hímző- és szőnyegszövő kisiparosok tevékenysége volt jelentős: itt a ’30-as években 

pl. a helyi munkanélküli férfiakat is a szőnyegszövésben alkalmazták. Ekkoriban a 

település lakosságának több mint fele élt kisiparból, ennek ellenére a község központi 

szerepkörei ugyanolyan kialakulatlanok maradtak, mint hasonló alföldi társaié. Itt-ott 

előfordult még áramelosztó telep, nyomda vagy kisipari jellegű népművészeti kézműipar 

(pl. Mezőtúr), mindezek ellenére Jász-Nagykun-Szolnok vármegye iparilag az ország 

legkevésbé fejlett területeihez tartozott.15 

 

                                                 
12 Pál [1980] i.m. 16-17.p. 
 
13 Uo. 17.p. 
 
14 Simon [1992] (szerk.) i.m. 398.p. 
 
15 Simon [1992] (szerk.) i.m.; Belényi Gyula [1996] i.m. 48.p. 
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Az I. hároméves terv időszaka (1947-1949) 
 

 A magyarországi tervgazdálkodás első próbája az I. hároméves terv időszaka volt, 

amely 1947. augusztus 1-jén kezdődött, s két és fél év alatt, 1949 végére fejeződött be.16 

Az előirányzatok eredetileg azt tűzték ki célul, hogy a háború utáni újjáépítés munkáját 

befejezve, a tervperiódus végére a mezőgazdasági termelés közelítse meg az utolsó békeév 

szintjét, a gyáripari termelés pedig 27%-kal haladja is azt meg. Menet közben a terv 

annyiban módosult, hogy a romló nemzetközi helyzet hatására, a háborúra való felkészülés 

jegyében az ipar és ezen belül a nehézipar fejlesztésére még nagyobb hangsúly 

helyeződött, s a mezőgazdaság érdekei teljesen háttérbe szorultak (vagyis „menet közben” 

a hároméves terv „szocialista tervvé” változott). Az ipari termelés az 1949-ben végül nem 

27, hanem közel 40%-kal múlta felül az 1930-as szintet. A háborúra való készülés 

jegyében a legnagyobb, 66%-os arányban a nehézipari termelés nőtt, míg a könnyűipari 

termelés volumene csak 20%-kal. Az egyes ipari ágazatok egymáshoz viszonyított aránya 

ennek következtében jelentősen módosult. A különböző nehézipari ágazatok termelési 

értékének aránya az 1938-as 40-42%-ról 1949-re 60%-ra emelkedett, s a könnyűipari 

ágazatok aránya ugyanilyen arányban csökkent. Különösen a mezőgazdasági ipar és a 

textilipar kapacitásai szűkültek. Magyarország tehát ezekben az években kezdett a „vas és 

acél országává” válni – számottevő vasérc és kokszolható szén nélkül. Ráadásul szemben 

az ipari rekonstrukció esetenként látványos eredményeivel a mezőgazdaság az 1938-as 

szintet sem tudta elérni.17 Pedig a tervidőszak első évében, 1947 nyara és 1948 nyara 

között még az alföldi agrárvárosok profiljához inkább illő könnyű- és élelmiszeriparnak is 

lehetőség nyílott viszonylag jelentősebb beruházásokra (pl. a szegedi textilipar bővítése, 

gyulai húsipar rekonstrukciója). E városok ugyanis az 1947 derekán az MKP nyomására 

kötelezően kidolgozandó hároméves terveikben általában az egyoldalú mezőgazdasági 

jelleg meghaladását és az addig kialakult gazdasági profilhoz illő iparosodást, egyfajta 

                                                 
16 1948 elején 7 hónappal lerövidítették a terv végrehajtásának idejét, s a második tervév helyett egy ún. öt 
hónapos tervet iktattak be (az addig az új terméshez kapcsolódó, augusztussal kezdődő költségvetési év 
helyett 1949-től bevezették a naptári évhez igazodó tervévet). Az 1949. évi tervet már új feladatok alapján 
határozták meg és elsősorban az 1950-ben kezdődő ötéves terv megalapozására szánták, amelynek 
szükségességét már 1948. május 20-án elhatározta az MKP PB. Az I. hároméves tervről részletesen: Pető 
Iván-Szakács Sándor [1985]: A hazai gazdaság négy évtizedének története 1945-1985. I. kötet. Az újjáépítés 
és a tervutasításos irányítás időszaka 1945-1968. KJK, Bp. 121-139.p.; Ránki György [1963]: Magyarország 
gazdasága az első hároméves terv időszakában (1947-1949). KJK., Bp. 
 
17 Romsics Ignác [1999]: Magyarország története a XX. században. Osiris, Bp. 312-313.p. 
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mezőgazdasági iparosodást tűztek ki célként maguk elé.18 Az már más kérdés, hogy az a 

modernizációs út, amelyet az alföldi városok adottságaikból kiindulva a maguk számára a 

legjárhatóbbnak tartottak, nem felelt meg a hároméves terv céljainak kialakításában döntő 

szerepet játszó munkáspártok elképzeléseinek, törekvéseinek.19    

 A II. világháború komoly pusztítást hagyott maga után Szolnok megyében is. Az 

elpusztított infrastruktúrának csak egy részét sikerült helyreállítani a hároméves terv 

kezdetéig. 1946-ban például a megye 111 kisebb-nagyobb ipartelepe közül 28 nem 

működött és a megye ipari termelése is csak töredéke volt a háború előttinek. Súlyos 

problémát jelentett a munkanélküliség is, amelyen a hatóságok ár- és belvízvédelmi 

munkálatokkal, középületek renoválásával, csatornatisztítással, töltésjavítással és 

tereprendezési munkálatok meghirdetésével igyekeztek javítani. A közmunkák terén a 

legjelentősebb eredményeket a leginkább elpusztított megyeszékhelyen sikerült elérni. Itt 

mintegy ezer lakóház lett rommá vagy vált teljesen lakhatatlanná, a vasútállomáson pedig 

egyetlen ép vágány vagy váltó sem maradt a korabeli híradások szerint. Az MKP már 1947 

elején megkezdte kampányát a megyei hároméves terv mellett. 1947 februárjában a főispán 

21 szakbizottságot állított fel a megyei terv előkészítésére: a tervjavaslatok között több 

megvalósítható és számos irreális elképzelés is napvilágot látott. Az ipari célú beruházások 

előirányzatait jobbára központi szervezésben állították össze. A tervek között többnyire a 

megye adottságainak megfelelő beruházások szerepeltek: ilyen volt pl. a Kisújszállásra 

tervezett hús- és gyümölcskonzerv üzem felállítása, vagy a Jászberénybe megálmodott 

zöldségszárító- és konzervgyár, illetve egy gyapjúmosó-, valamint kender- és 

lenfeldolgozó üzem létrehozása is, amelyek nagyszerűen idomultak a mezőgazdasági 

iparosodást célként kitűző elgondolások közé. Végül a megye 200 millió forintot kitevő 

összes beruházásai közül az ipari jellegű beruházások az országoshoz viszonyítva jóval 

kisebb súllyal szerepeltek és a fenti könnyűipari és élelmiszeripari telepek sem valósultak 

meg. Jellemző, hogy a megyeszékhely, Szolnok városa kapta a megyei beruházások közel 

negyedét (44,7 millió ft), de ebből az iparra mindössze 4 millió ft-ot költöttek, amely még 

                                                 
18 Az alföldi agrárvárosok ekkor – hasonlóan Ruisz Rezső 1930-as években megfogalmazott elméletéhez – a 
saját természetes adottságaikhoz igazodó, a helyi mezőgazdaságot és a telepítendő ipart összhangba hozó 
fejlesztésről álmodtak. Vö.: Ruisz Rezső [1943]: A magyar városok iparosodása. Adalékok az ipari 
decentralizáció kérdéséhez. Statisztikai Közlemények, 95. 1. sz. Budapest székesfőváros házinyomdája, Bp. 
 
19 Belényi [1996] i.m. 77-81.p. 
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a beruházási állomány 10%-át sem érte el (igaz, hogy a város három legnagyobb üzemét 

előzőleg már csaknem teljesen helyreállították).20    

Az I. hároméves terv keretében Szolnok megyében újjáépítették a háborúban 

csaknem 50%-ban elpusztított MÁV Járműjavító Nemzeti Vállalat műhelyét, ezenkívül 

korszerűsítettek több téglagyárat és modernebb gépekkel szerelték fel a cukorgyárat, a 

papírgyárat és két olajüzemet is. A terv során hozták létre a megyében az első magasépítési 

vállalatot, amely az építőipar területi kiépítésének első lépése volt: ezzel már részben 

biztosítani lehetett a tervépítkezések kivitelezését.21 A tervidőszak során kezdődtek meg 

Alföld-szerte az olajkutatások és serkenteni próbálták a mezőgazdasági gépgyártást is.22 

Jelentősebb ipari beruházásokra az első tervévben és a második, 5 hónapos részletterv 

során szinte alig került sor, csak az 1949-es harmadik tervév során növekedett valamivel az 

iparra fordított beruházási összeg: akkor adták át a dévaványai rizshántoló malmot és 

Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Gépgyár átépített öntödéjét. Tény, hogy 1949-re a 

megye ipara mát többet termelt a háború előttinél. Maradt viszont a munkanélküliség, 

amely ellen továbbra is közmunkákkal próbáltak védekezni a helyi hatóságok.23 A 

munkanélküliség kérdését az országos szervek lényegesen másként látták. Az 1949-es 

adatok szerint az országban nyilvántartott 80 ezer munkakeresőnek csak tört része volt 

valódi munkanélkülinek tekinthető. Ezek között sok volt a „gyenge, gyakorlatlan” 

munkaerő és jellemző volt köreikben, hogy a segédmunkás munkanélküliek a munkát 

gyakran nem fogadták el. Meglátásuk szerint valódi munkanélküliség már csak egyes 

kisipari szakmákban és a gyengébben képzett tisztviselői rétegben akadt, dolgozni tudó és 

akaró gyáripari munkások már nem voltak munka nélkül. Megállapíthatták tehát: a 

gyáriparban megszűnt a munkanélküliség, sőt helyenként már munkaerőhiány is 

kialakult.24   

                                                 
20 Urbán László [1980]: Az első hároméves terv Szolnok megyében (1947-1949). In: Szolnok megyei 
múzeumi évkönyv, 1979-1980. Damjanich János Múzeum, Szolnok. 223-231.p. 
 
21 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár (SZML). 39-1-72.ő.e. 48-55.p. Az MDP Szolnok Megyei 
Bizottságának iratai. Mit kapott Szolnok megye a hároméves tervtől és mit kap az ötéves terv során? Az 
iparról szóló rész. 50.p. 1950.október 3. 
 
22 Pál [1980] i.m. 19-20.p. 
 
23 Urbán [1980] i.m. 227-229.p. 
 
24 Magyar Országos Levéltár (MOL) M-KS-276-112/30. ő.e. Az MDP Államgazdasági Bizottságának 1949. 
szeptember 27-én lezajlott üléséről készült jegyzőkönyv.  
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A hároméves terv megyei építkezései komoly építőanyag hiánnyal voltak 

kénytelenek szembenézni, noha a megye területén több téglagyár is üzemen kívül állott. 

Ezért a Népgazdasági Tanács Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében működő Gazdasági 

Albizottsága 1949. április 1-jén megtartott ülésén határozatot hozott, hogy vegyék 

nyilvántartásba a megye területén lévő összes téglagyárat úgy, hogy megállapítható legyen: 

melyik téglagyár működik egyáltalán és kinek a kezelésében van? Amennyiben pedig egy-

egy téglagyár nem üzemel, mekkora összeg szükséges a beindításukhoz? A beérkezett 

jelentések alapján a hónap végére kiderült, hogy a megye területén összesen 9 téglagyár 

állt üzemen kívül25, amelyek döntő többsége kisebb összeg befektetésével beindítható lett 

volna. A Gazdasági Albizottság 1949. április 30-án kelt határozatával a tulajdonosokat 

felszólította, hogy „a tervgazdálkodás érdekében” záros határidőn belül üzemeljék be a 

gyárakat. Mindezen túl a Polgári Társulati Alap kezelésében lévő tiszaföldvári téglagyárnál 

az üzemszüneteltetés miatt vagyonfelügyeleti vizsgálatot rendeltek el, ugyanis – ahogyan a 

korabeli iratokban szerepel – itt 98%-ban 50-60 hold földbirtokkal rendelkező kulákok 

befolyása érvényesült, akik a kis költség ellenére sem akarták a gyárat üzembe helyezni. A 

felsőbb szervek az ügyben szabotázst sejtettek és előrelátóan gondoskodtak arról, hogy a 

vizsgálatot „osztályhű szakemberek” végezzék el.26   

A későbbi fejlemények fényében a hároméves terv időszaka még a kisiparosok 

működésének fénykoraként is értelmezhető, noha már ekkor megindult ellenük a politikai 

hadjárat. Az MDP Államgazdasági Bizottsága 1949 szeptemberében figyelmeztetett arra, 

hogy „a szocializmus építésével ellentétes irányú folyamat” a munkaerőnek a gyáriparból a 

kisiparba való áramlása, amely ekkor országosan jellemző tendenciaként jelentkezett. A 

jelenség okaként a kisiparosok által az alkalmazottaknak fizetett magasabb munkabért 

jelölték meg, amelyet azok adóeltitkolással és gyakori „zsebbe fizetéssel” értek el. 

Ráadásul gyakran az állami üzemek látták el megrendeléssel a kisipart. Az ülésen „a 

munkásokat elcsábító kisipar” ellenében egy intézkedéscsomagról hoztak döntést. Ebben 

az állt, hogy a gyáriparban a kisiparnál kedvezőbb bérfeltételeket kell kialakítani és a 

jövőben a gyárak csak a legkivételesebb esetben adjanak ki munkát a kisipar felé, ahol a 

                                                 
25 A nem üzemelő téglagyárak közé tartozott a Bohn-féle téglagyár Szolnokon, valamint egy-egy téglagyár 
Jászkiséren, Jászapátin, Kunmadarason, Dévaványán, Fegyverneken, Tiszaföldváron valamint 2 téglagyár 
Kunszentmártonban. A fenti üzemek egy kivételével magánkézben voltak. 
 
26 MOL XIX-A-19-ab. 12.d. A Népgazdasági Tanács (1949-1952) Gazdasági Albizottságának iratai, Jász-
Nagykun-Szolnok vármegye. Az 1949. április 1-jén és április 30-án lezajlott ülés jegyzőkönyve és határozata. 
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„munkáscsábítás veszélye” fennállt. Megállapították, hogy a munkaerő egy részének a 

gyáriparba való „áttétele” az ötéves terv feladata lesz.27     

Az 1949-es népszámlálás adatai alapján Szolnok megye lakóinak száma 450.403 fő 

volt, amely az ország népességének 4,9%-át tette ki. Ezzel Szolnok megye az ország 

sorrendben 6. legnépesebb megyéje Pest, Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár, Borsod és 

Békés megyék után. Az országos átlaghoz képest a népesség jóval nagyobb része élt a 

mezőgazdaságból (64,1%) és kevesebb az iparból (15,2%). A megye iparban dolgozó 

keresőinek messze legnagyobb része, közel harmada a ruházati iparban, majdnem ötöde az 

élelmiszergyártásban tevékenykedett, ezt követte a gépgyártás (16,8%), a faipar (8,2%), 

majd a vas- és fémtömegcikk ipar (7,3%).28 1949-ben az összes alföldi város közül 

Szolnokon volt a legtöbb iparban foglalkoztatott (33,5%), míg ugyanez Békéscsabán 

29,1%, Nyíregyházán 21,6%, Kecskeméten pedig 18,9% volt. Szolnokon az iparban 

foglalkoztatottak aránya 11%-kal az országos átlagnál is magasabbnak bizonyult. Szolnok 

megye városai közül messze a megyeszékhelyen élt a legkevesebb mezőgazdaságban 

foglalkoztatott (11,7%): ugyanez a megye más városaiban 50% körüli értéket tett ki, míg 

Túrkevén még ekkor is a lakosság 71,2%-a élt mezőgazdaságból.29  

 

Az I. ötéves terv (1950-1954) 
 

Az I. ötéves terv előkészítése és kezdete 
  

 Már a hároméves terv utolsó szakaszában is megfigyelhető volt az, ami az első 

ötéves terv kezdetével elemi erővel tört a felszínre és bontakozott ki Magyarországon: ez 

pedig a szovjet minta alapján munkálkodó kommunista vezetésnek az iparosítással 

kapcsolatos szemléleti egyoldalúsága, végletessége volt. Germuska Pál alapján nem túlzás 

azt állítani, hogy a korabeli vezetés „Indusztria30 bűvöletében” élt, vagyis a gazdaság-, a 

                                                 
27 MOL M-KS-276-112/30.ő.e. Az MDP Államgazdasági Bizottságának 1949. szeptember 27-én lezajlott 
ülése. 10-11.p.  
 
28 Az 1949. évi népszámlálás adatai. 
 
29 Pál [1980] i.m. 19-20.p. 
 
30 Indusztria, az ipar és az iparosítás képzelet szülte istennője azt a szinte vallásos hitet szimbolizálja, amely 
az iparhoz és az iparfejlesztéshez kötődött a modern korban. Forrás: Germuska Pál [2004]: Indusztria 
bűvöletében. Fejlesztéspolitika és a szocialista városok. 1956-os Intézet, Bp. 9.p. 
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terület- és a településfejlesztésért felelős politikusokat és szakembereket szinte bűvöletébe 

kerítette az iparosítás ideája. Az indusztrializációt univerzális eszköznek tekintették 

ugyanis, amellyel gazdasági, társadalmi és területi problémákat egyaránt orvosolni lehet. 

Az évtizedeken keresztül korszellemként ható indusztriális fejlesztési ideológia 

hatékonyságát csak az 1970-es évektől kérdőjelezték meg Európa piacgazdasági felén, a 

szocialista blokkban pedig – így Magyarországon is – mindvégig meghatározó maradt. Az 

iparosítás különösen radikálisan, gyorsan és egyoldalúan zajlott le az 1945-ben szovjet 

uralom alá került kelet-közép-európai országokban: öt-tíz év alatt óriási nehézipari 

kapacitásokat építettek ki minden más nemzetgazdasági ág súlyos elhanyagolásának árán 

és mindezt még tetézte az 1950-es évek eleji (hideg)háborús készülődés és 

hadseregfejlesztés is.31 Utólag azonban könnyen belátható: az iparosítás önmagában nem 

érték, csak akkor, amennyiben az az emberek jólétét, életszínvonalát is pozitívan 

befolyásolja. A szocialista iparosítás időszakában azonban erről szó sem volt: a gigantikus 

tervszámok hajszolásával egyre csak újabb és újabb áldozatokat vártak el az emberektől, 

amely mögött a hétköznapi halandó semmiféle biztató jövőt nem láthatott. És akkor még 

nem beszéltünk Magyarország alföldi területeinek – és benne Szolnok megyének – az 

adottságaival köszönőviszonyban sem lévő iparfejlesztése erőltetéséről. Ha már egyszer az 

iparosítás korszelleme diktált, felvetődik a kérdés: miért kellett a Gerő Ernő vezette 

gazdaságpolitikának a hazai adottságoknak nem megfelelő, a nyersanyagok tekintetében 

importfüggőséget kialakító iparszerkezetet kialakítani?  

Az 1947-1948. évi politikai fordulat nyomán (az MKP az ország vezető erejévé 

nőtte ki magát) a vezetés figyelme a hároméves tervről egyre inkább az 1950-ben kezdődő 

ötéves terv kidolgozására és előkészítésére helyeződött át. 1948. május 20-án az MKP PB 

határozatot fogadott el az ötéves általános gazdasági terv készítéséről: ez már nem csupán 

az iparfejlesztést, hanem „a szocializmus alapjainak megteremtését” tekintette célnak. 

Célként szerepelt az ország gazdasági és társadalmi szerkezetének megváltoztatása, a 

mezőgazdaság helyett az ipar túlsúlyának biztosítása. A változások jegyében 1948 őszén 

megkezdődött „az ország védelmi képességének fokozására” készített négyéves terv 

végrehajtása, sőt a következő esztendő külpolitikai eseményei miatt az ötéves terv 

kezdetére az erőfeszítések középpontjába már a katonai fejlesztés feladatai kerültek, az 

                                                                                                                                                    
 
31 Uo. 
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egyéb célok pedig ennek megfelelően háttérbe szorultak.32 Az 1949. évi XXV. törvényt (A 

Magyar Népköztársaság első ötéves népgazdasági tervéről, az 1950. január 1-től az 1954. 

december 31-ig terjedő időszakra) már az új szempontok szerint dolgozták ki: az célul 

tűzte ki a Magyarország iparosításának meggyorsítását, elsősorban a nehéz- és gépipar 

fejlesztését, a törvény szövege szerint ugyanis ez volt a feltétele minden további 

fejlődésnek (könnyűipar fejlesztése, mezőgazdaság gépesítése és szocialista átszervezése, 

közlekedés korszerűsítése). A tervtörvény a honvédelemnek a párizsi békeszerződés 

rendelkezései szerinti fejlesztését vallotta. Magyarországot összességében egyetlen 

tervciklus alatt agrár-ipari országból ipari-agrár országgá tervezték átalakítani: tehát olyan 

országot képzeltek el 1954-re, amelynek gazdaságában az ipar súlya a döntő, de 

ugyanakkor fejlett, korszerű mezőgazdasággal rendelkezik. A népgazdaság összes 

beruházására 50,9 milliárd ft-ot biztosítottak, amelynek közel fele, 21,3 milliárd ft az 

iparba áramlott volna. Az ipari termelésnek az 1949. évihez képest 186,4%-ra kellet 

felfutnia, de a nehéziparnak még ennél is nagyobb növekedést ígértek: el kellett érni a 

kiinduló érték 204,3%-át (a könnyűiparnak pedig 172,9%-ra kellett erősödnie). Az ipari 

termelés növelésének egyik alapfeltételét a termelékenység növelésében látták: műszaki 

fejlesztés, üzemek és iparágak átszervezése (profilozása), szabványosítás, ésszerűsítés stb. 

Az ipar növekedésének alapvonala azonban mégis az új munkaerő bevonása, vagyis az 

extenzív fejlesztés volt: az öt esztendő alatt mintegy 480 ezer új munkást akartak az iparba 

irányítani, ahol számítottak az új munkaerőre és a mezőgazdaságban csak időszakosan 

foglalkoztatottak egy részére is. Az egyes iparágak fejlesztését a tervtörvényben hosszasan 

sorolták: a magyar iparnak jóformán minden téren ugrásszerű fejlődést kellett elérnie és ez 

fokozottan igaz a kiemelt iparágakra, elsősorban a nehéziparban. Csak vadonatúj, 

„zöldmezős” ipari üzemből 263 darabot írtak elő 1954-ig, amelyből a legtöbb a 

mezőgazdasági iparban (71 gyár), a vegyiparban (38 gyár), valamint a vas-, fém- és 

gépiparban (35 gyár) épült volna meg.33 

Törvénybe foglalták azt is, hogy ipart, gyárakat, üzemeket kell kapniuk az 

elmaradott mezőgazdasági jellegű vidékeknek: a Tiszántúlnak, a Duna-Tisza-közének és a 

Dunántúl iparban szegény megyéinek. Itt név szerint 18 várost jelöltek meg, amelyeknek 

iparosodó várossá kellett válniuk a tervidőszakban: ezen településeknek a fele alföldi és 
                                                 
32 Pető-Szakács [1985] i.m. 151-152.p. 
 
33 Az 1949. évi XXV. törvény. A Magyar Népköztársaság első ötéves népgazdasági tervéről, az 1950. január 
1-től az 1954. december 31-ig terjedő időszakra. In: Balogh Sándor (szerk.) [1986]: Nehéz esztendők 
krónikája 1949-1953. Gondolat, Bp. 163-183.p. 
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egyikük Szolnok megyében található, maga Szolnok. Megjegyzendő, hogy a 18 város 

felsorolása után a mondat végét nyitva hagyták, utalva arra, hogy a konkrétan megnevezett 

városok mellett még „másokat” is iparosodó városokká kellene fejleszteni 5 esztendő alatt. 

Úgy gondolták, hogy az ötéves terv ”megváltoztatja az egész ország társadalomgazdasági 

térképét, felszámolja Magyarország évszázados ipari elmaradottságát.” Hogy mekkora 

forradalmi hevület34 járhatta át a terv készítőit, arra bizonyítékként a törvény záró 

rendelkezései között olvasható megjegyzés szolgálhat: „Emellett tekintettel kell lenniök 

arra, hogy a jelen törvényben foglalt ötéves terv csupán megközelítése azoknak a hatalmas 

lehetőségeknek, melyek a szocializmust építő népi demokratikus rendünkben rejlenek.”35 

A gazdaságfejlesztésnek a szovjetektől átvett új, szocialista célkitűzést tartalmazó tervei a 

politikai szemlélet és iránytűként alkalmazott iparosítási dogmák nélkülözték a magyar 

gazdaság valóban tudományos igényű elemzését. Kialakításukban a készen kapott dogmák, 

a sztálini iparosítási elmélet tételei érvényesültek. Az iparosítás megfelelő, az ország 

adottságaihoz illesztett formája nem lett volna káros jelenség, ebben az esetben azonban 

nem egyszerűen csak az agrárjellegből való kivetkőzés, sokkal inkább egy – Nyugat-

Európában már évtizedekkel ezt megelőzően, spontán módon végbement – iparfejlődés 

szovjet mintára átvett másolása történt meg, amely nem a legkorszerűbb követelmények 

szerint zajlott. A szovjet – és így a magyar – szocialista gyakorlat az iparosítást főként 

mennyiségi tényezőkre egyszerűsítette, a kellő és korszerű nehézipari szerkezet kialakítása 

helyett pl. egyszerűen a minél több nehézipari termék előállítására összpontosított.36 

Ráadásul a korabeli gazdaságpolitika nemcsak a nehézipar fejlesztési irányát tekintve 

indult el helytelen irányba (a nehéziparon belül szó sem volt az akkor legkorszerűbb 

műszeripar, elektrotechnika vagy a komplex automatizálás fejlesztéséről), hanem 

egyáltalán már maga a nehézipar mindenek felettiségének hangoztatása is nagy tévedés 

volt. Amennyiben az ország előrehaladásának zálogát mindenféleképpen az iparosításban 

találták meg, akkor is lehetett volna az ország adottságaihoz mérten ésszerűbb 

iparfejlesztési koncepciót kidolgozni. Gondolunk itt a kellő hazai nyersanyagbázissal 

                                                 
34 Kornai János összefoglaló munkájában így jellemzi a korabeli eseményeket: „A szocialista forradalom 
hívei általában olyan országokban kerültek hatalomra, amelyek előzőleg szegények és elmaradottak voltak. 
[…] Tehát érzékelhető a „későn érkezők” jellegzetes türelmetlensége, az a nyomasztó tudat, hogy súlyosan 
elmaradtak a fejlettebb, gazdagabb országok mögött. […] Mindenütt azt ígérték: ha egyszer hatalomra jutnak, 
akkor nagyon hamar felszámolják az elmaradottságot.” Forrás: Kornai János [1993]: A szocialista rendszer. 
Kritikai politikai gazdaságtan. Heti Világgazdaság Kiadó Rt., Bp. 189-190.p. 
 
35 Az 1949. évi XXV. törvény. 
 
36 Berend T. Iván [1964]: Gazdaságpolitika az első ötéves terv megindításakor 1948-1950. KJK, Bp. 54-60.p. 
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rendelkező könnyűipar, élelmiszeripar és egyáltalán az ún. „mezőgazdasági ipar” 

fejlesztésére.37 Igaz, ezek révén a politikai vezetés nem látta volna biztosítva, hogy az 

ország felkészül a közelgő háborús konfliktusra a kapitalista Nyugattal: ehhez különösen 

az alapanyag-ellátás maximális belső biztosítása vált szükségessé, vagyis az autarkiás 

iparfejlesztés irányába tolták az ország szekerét. Ütőképes hadsereg megteremtéséhez 

viszont a hagyományos nehézipar fejlesztésére, gazdasági erőre volt szükség.38 Viszont a 

politikai vezetés egyik elérendő céljára, a társadalom átalakítására még az itteni 

adottságokra épülő iparfejlesztés is garancia lehetett volna.    

A terv kidolgozásakor a magyar ipar területi elhelyezkedését sajátos centralizáltság 

jellemezte, amelynek legszembetűnőbb jellegzetessége volt, hogy az ipar túlnyomó része 

Budapestre és környékére koncentrálódott. Magyarország iparának centralizáltsága tehát 

öröklött adottságként várt megoldásra a szocialista rendszer kezdetén. Az 1930-as években 

megkezdődött ipari decentralizáció az 1930-as 60%-ról 1938-ra 54%-ra csökkentette az 

ipari foglalkoztatottak fővárosi arányát, azonban még 1949-ben is Budapestre és 

környékére összpontosult a minisztériumi iparban foglalkoztatottaknak 53,9%-a. Noha ezt 

az aránytalanságot a kisipar területi szórtsága valamelyest oldotta, az összipari kereső 

népesség (a bányászattal együtt) 46,3%-ának, a magyar ipari termelés 59,6%-ának egyetlen 

gócba tömörülése nemzetközi, sőt kelet-közép-európai összehasonlításban is különösen 

egészségtelennek számított.39  

Az I. ötéves terv előkészítő szakaszában valamennyi megyének el kellett készíteni a 

maga ötéves tervét. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye esetében ezt a Népgazdasági Tanács 

Gazdasági Albizottsága 1949. április 22-én elfogadott határozatával hagyta jóvá. Ebben a 

határozatban még nem volt benne Szolnok város ötéves terve, amelyet csak a következő, 

egy héttel később megtartott ülésen fogadtak el. A Salló Ferenc megyei tervmegbízott által 

előterjesztett megyei javaslatban igazodtak a kormányzat azon célkitűzéséhez, hogy Jász-

                                                 
37 A magyarországi sajátosságoknak megfelelő iparosítási elképzelésekről az alföldi városok kapcsán: 
Belényi [1996] i.m.; Már az 1980-ban írott gazdaságföldrajzi munkák is elismerték – igaz, csak az 1945 előtti 
időszakra vonatkoztatva – hogy „az élelmiszeripar mellett történelmileg az Alföld ipari fejlődésére a legjobb 
lehetőség a könnyűipar fejlesztésével nyílott volna”. Forrás: Zoltán [1980] (szerk.) i.m.117.p.  
 
38 Ezzel kapcsolatban idézet a követendő példa, Sztálin 1931-es beszédéből: „Mi a gazdasági téren vezető 
országok mögött 50-100 évvel elmaradtunk. Ezt a távolságot be kell futnunk tíz év alatt. Vagy meg tudjuk ezt 
tenni, vagy agyonnyomnak bennünket.” Forrás: Kornai [1993] i.m. 190.p. Ne feledjük, Magyarország 
korabeli vezetői az itthoni viszonyokat gyakran a háború előtti szovjet viszonyokhoz hasonlították! 
 
39 Ádám Anna [1985]: Ipartelepítés az első ötéves terv időszakában. Decentralizációs elképzelések és 
valóság. In: Molnár János – Orbán Sándor – Urbán Károly (szerk.): Tanulmányok a magyar népi demokrácia 
negyven évéről. Kossuth Könyvkiadó, Bp. 181.p. 
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Nagykun-Szolnok vármegye területén „minta mezőgazdasági vármegye” létesüljön. A terv 

irányvonalát tehát ennek a megyének az esetében döntően nem az iparosodás jelentette, 

hanem a virágzó mezőgazdaság létrehozása. Ennek fényében a megye ötéves iparosítási 

tervezetében ekkor a következő ipari objektumok létesítésének terve szerepelt: 

− Tiszakürtön szeszgyár létesítése (a jó szállítási adottságok, a működő 

borpincészet és a helyi gyümölcstermesztés indokolta) 

− Mezőtúron fonoda létesítése a szövőgyár mellé 

− Jászárokszálláson kötszövő- és hímzőgyár létesítése – a működő háziiparra 

épülve 

− rizshántoló létesítése Kunhegyesen és Kunszentmártonban (ok: a megye 

mezőgazdasága fokozatosan áttér a belterjes öntözéses gazdálkodásra) 

− konzervgyár és aszaló létesítése Cibakházán (a település a gyümölcstermelés 

és zöldségtermesztés központja volt).40 

A fenti felsorolásból látható, hogy 1949 tavaszán még kizárólag mezőgazdasági 

feldolgozó ipar, élelmiszeripar és könnyűipar telepítésében gondolkodtak a megyei 

szakemberek, szó sem volt tehát bármiféle, a megye alapvető nyersanyagadottságaitól 

eltérő nehézipar meghonosításáról. És nem sokkal tért el ettől az egy hét múlva, Szolnok 

városára megállapított ipartelepítési terv sem, amely hajlított- és típusbútorgyárról, 

konfekciós üzemről, épületelemeket előregyártó üzemről és bőrgyárról határozott.41  

Az ötéves tervtörvényben ország iparilag elmaradott térségeinek felzárkóztatására 

irányuló elképzelés törvényileg is adott volt, 1950. január 1-jétől immár ennek 

megvalósításán volt a sor. Az ország településeinek sorsát a szocialista tervgazdálkodás 

kezdeti időszakában alapvetően két intézmény határozta meg: az Országos Tervhivatal és a 

kezdetben önállóan működő, de a Tervhivatalhoz képest alárendelt helyzetben lévő 

Területrendezési Intézet. A már 1947 júliusában felállított OT feladata elsősorban a 

rövidebb és hosszabb lejáratú népgazdasági tervek kidolgozása és végrehajtásának 

ellenőrzése, valamint a termelés hosszabb távra szóló tervezése volt, hamarosan azonban 

az operatív gazdaságirányítás csúcsintézményévé vált.42 A Területrendezési Intézet 

                                                 
40 MOL XIX-A-19-ab. 12.d. A Népgazdasági Tanács (1949-1952) Gazdasági Albizottságának iratai, Jász-
Nagykun-Szolnok vármegye. Az 1949. április 22-én lezajlott ülés jegyzőkönyve és határozata. 
 
41 Uo. Az 1949. április 30-án lezajlott ülés jegyzőkönyve és határozata.  
 
42 Csízi István (öáll.) [2007]: Az Országos Tervhivatal repertóriuma. Magyar Országos Levéltár, Bp. 7.p.; 
Pető-Szakács [1985] i.m. 107-109.p.   
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(TERINT) 1949 és 1952 között működött önállóan, majd 1952. július 1-jei hatállyal 

funkcióit az OT vette át. Feladatai közé tartozott a területrendezést előkészítő tárgyalások, 

illetve földrajzi, gazdasági és műszaki vizsgálatok lebonyolítása, ezenkívül részletes 

rendezési tervek elkészítése, a területrendezési törekvéssel kapcsolatos tudományos 

tevékenység folytatása, valamint közreműködés a Tervhivatal részére a gazdasági tervek 

készítésére vonatkozó tevékenységében. 43 

A TERINT vizsgálatainak 1950. május 20-i állapota szerint Szolnok megyében 11 

települést fejlesztettek volna „átlagon felül” (Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény, 

Karcag, Kunhegyes, Kunszentmárton, Martfű, Mezőtúr, Szolnok, Tiszafüred, 

Törökszentmiklós), ezenkívül voltak „átlagon belül fejlesztendő” és „nem fejlesztendő” 

települések is. Az átlagon felül fejlesztendő települések csoportját 1951 februárjában aztán 

jelentősen leszűkítették és a fentiek közül csak Jászberény, Karcag, Mezőtúr és Szolnok 

maradt körön belül, azonban Túrkevét utólag beemelték ötödiknek, így alakult ki az az 5 

település, amelyekre a TERINT a későbbiekben részletes rendezési és városfejlesztési 

terveket dolgozott ki. Tehát az I. osztályba 5, a II. osztályba is 5 település került, a többi 

település pedig a III.A. (fejlesztendő), a III.B. (csak együttesen fejlesztendő) és a III.C. 

(nem fejlesztendő) osztályokba kerültek.44 

A TERINT Területrendezési Főosztályán 1951. december 21-ére elkészítették a 

megye jelenlegi helyzetéről szóló értékelést és a fejlesztési javaslatokat is. Ennek elején 

megjegyezték, hogy a Tisza által elválasztott Jászságnak és a Nagykunságnak igen kevés 

kapcsolata volt egymással, közlekedési szempontból ezért is találták nagynak Szolnok 

jelentőségét. A vizsgálat a megye területén összesen 14 db országos jelentőségű ipari 

üzemet talált, amelyből 8 db a megyeszékhelyen, Szolnokon működött. Ide tartozott a 

frissen elkészült jászberényi Aprítógépgyár (ekkor még 2500 fős dolgozói létszámmal 

számoltak itt), a mezőtúri Téglagyár és a Vigogne szövőüzem (100 és 200 fő), a martfűi 

Tisza Cipőgyár (1200-1400 fő), a törökszentmiklósi Mezőgazdasági Gépgyár és a 

Baromfifeldolgozó Vállalat45 (600 és 200-400 fő). Ezenkívül Szolnokon a Járműjavító 

(2400 fő), az új Kénsavgyár (1000-1200 fő), az új Állami Gépjavító (120 fő), a Papírgyár 

(80 – 100 fő), a Bútorgyár (90-100 fő), a Fűrészüzem (150-180 fő), az új Szalmacellulóz 
                                                 
43 A TERINT létrehozására a 4068/1949 (VI.4.) ME sz. rendelettel, megszűntetésére pedig a 
2070/20/1950.sz. határozattal került sor. Kezdetben az Építés- és Közmunkaügyi Minisztérium, majd 1949 
decemberétől az OT felügyelete alá tartozott. In: MOL, TERINT iratainak mutatója. XXVI-A-1 1949-1953. 
 
44 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 5.d. Megyék 1949-1953. 1-3.p. térképei. 
 
45 A törökszentmiklósi Baromfifeldolgozó Vállalat másik ismert, rövidített neve a BARNEVÁL volt. 
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Gyár (100 fő), valamint a Téglagyár (180 fő). A felsoroltakon túl még helyi jellegű iparral 

lehetett számolni Jászberényben, Karcagon, Mezőtúron, Szolnokon, Kisújszálláson és 

Túrkevén. A „kiértékelés” Szolnok megye iparát a többi alföldi megyéhez viszonyítva 

valamivel fejlettebbnek látta, de megjegyezte, hogy nagyobb mértékű iparosítást Szolnok 

kedvező közlekedési helyzete tesz lehetővé a jövőben is. A megyét azok közé az alföldi 

tájak közé sorolták, ahol vízigényes ipar telepítésére van lehetőség, míg bányászati 

lehetőségek ekkor egyáltalán nem látszottak. 46 

A jelentés szerint ekkor a megyében munkaerőfeleslegről alig lehetett beszélni, 

hiszen a tavasszal kirótt munkaerő-toborzásból (3500 fő) csak 1500-at tudtak teljesíteni. 

Az Munkaerőtartalékok Hivatala (MTH) adatai szerint 12-15 ezer fő ingázott a megye 

területén kívülre, többnyire hetenként, míg a megye területén belül kb. 7 ezer munkavállaló 

ingázott, a legtöbbjük Szolnokra, Jászberénybe és Martfűre.47 1951. augusztusi adatok 

szerint a megyének összesen 2900 főnyi munkaerőfeleslege volt, ami folyamatosan 

csökkent. Megjegyezték viszont, hogy a cigányok rendszeres foglalkoztatását még mindig 

nem sikerült megoldani.48 

 A megyére vonatkozó fejlesztési terv két vízerőmű lehetséges létesítésével számolt 

Tiszafüreden és Szolnokon, ipartelepítésre pedig elsősorban a mezőgazdasági terményeken 

alapuló ipar, valamint a vízigényes és szállításigényes iparok előtérbe helyezését javasolta. 

Egyes konkrét településekre kitérve Szolnokon közlekedési eszközöket gyártó ipar 

telepítését és a vegyipar továbbfejlesztését, Jászberényben gépipart, Törökszentmiklóson 

tésztagyárat, Karcagon mezőgazdasági gépgyárat, Mezőtúron nehézipart és gyapotra épülő 

textilipart láttak volna telepítésre indokoltnak. Az iparral egyáltalán nem vagy csak 

kismértékben rendelkező városokban (pl. Karcag, Mezőtúr) a mezőgazdasági jellegű 

ipartelepítést mindenképpen fontosnak tartották egyrészt a fölös mezőgazdasági munkaerő 

megkötése szempontjából, másrészt pedig azért, mert azok a proletárbázis kialakulását 

eredményezik. A korabeli számítások szerint a mezőgazdaságból felszabaduló munkaerő 

                                                 
46 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 21.d. A TERINT Területrendezési Főosztályának 1951. december 21-én 
elkészült, Szolnok megyére vonatkozó kötete. 1-3.p. 
 
47 Uo. Az ingázó népességen belül a TERINT szerint csak Szandaszöllőre (sic!) 2500-an ingáztak. Ez az adat 
véleményünk szerint tévedés lehet. A Szandaszőlősre, a megyeszékhelytől mindössze néhány km-re D-re 
fekvő kistelepülésre semmi sem indokolhatta az ilyen mértékű ingázást, az említett adat még a közeli 
gyárépítkezések, illetve mezőgazdasági beruházások kapcsán is elképzelhetetlennek tűnik.  
 
48 Uo. 2.p. 
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nem tűnt nagynak, viszont a női munkaerő foglakoztatását szükségesnek tartották.49 

Összességében elmondható, hogy a megye területét látták hivatva az ország iparvidékeinek 

gabonával, főleg búzával való ellátására, tehát a jelentős iparosítási tervek mellett a 

mezőgazdaság fölényét és szükségességét nem vitatták a tervek készítői. A II. „általános 

kiértékelésnél” ezért jegyezték meg, hogy „ennek a területnek minden adottsága megvan 

ahhoz, hogy rövid idő alatt fejlett iparral és mezőgazdasággal rendelkező tájjá legyen.”50 

 A szocialista tervgazdálkodás megindulásával párhuzamosan építették ki a 

gazdasági tervező apparátust, amely a megyei és városi pártbizottságok, valamint a 

tanácsok ipari osztályaitól függetlenül működött. Az OT Szolnoki Kirendeltségénél 1950 

tavaszán ellenőrzést tartottak, amelyből megtudható, hogy ekkor a 9 főnyi engedélyezett 

létszámból 7 állás volt betöltve, vezetőjük Tüdős Imre volt. Ekkor már minden üzemben és 

hatóságnál is tervfelelős működött. A kirendeltség semmiféle járművel nem rendelkezett, 

noha havonta minden tervberuházás végrehajtását ellenőrizniük kellett. Gondot jelentett az 

is, hogy az egyes hivatalok nem voltak tisztában az OT kirendeltség hatáskörével, így nem 

látták át, az miben tudna nekik segíteni. Például Szolnokon több esetben is előfordult, hogy 

a tervhivatali kirendeltségnek nem volt tudomása egy-egy népbolt vagy nemzeti vállalat 

létesítéséről sem!51 A megyei munkaerővel kapcsolatos kérdéseket a Munkaerőtartalékok 

Hivatala (MTH)52 által felügyelt Szolnoki Munkaerőgazdálkodási Hivatal (SZMGH) 

intézte. A megyei hivatalnak hat vidéki kirendeltsége volt, amelyek havonta voltak 

jelentésre kötelezve, kivéve az építőipari ügyeket, amelyről hetenként kellett 

helyzetjelentést küldeni. Az SZMGH-nak csak az ipari munkásokat kellett számon tartania, 

a mezőgazdaságban dolgozókat a DÉFOSZ tartotta nyilván. 1950 év elején az MTH egyik 

ellenőrzése során megállapították, hogy az erre a feladatra létrehozott SZMGH-nak nincs 

tudomása a munkanélküliek tényleges számáról és a megye munkaerőszükségletéről sem. 
                                                 
49 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 21.d. A TERINT Területrendezési Főosztályának 1951. december 21-én 
elkészült, Szolnok megyére vonatkozó kötete. A fejlesztési tervről szóló rész.  
 
50 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 21.d. A TERINT Területrendezési Főosztályának 1951. december 21-én 
elkészült, Szolnok megyére vonatkozó kötete. A II. általános kiértékelés című rész. 
 
51 MOL XIX-A-19-ab. 12.d. A Népgazdasági Tanács Gazdasági Albizottságának iratai, Jász-Nagykun-
Szolnok vármegye. Az 1950. február 24-én és az 1950. április 14-én lezajlott ülések jegyzőkönyvei.  
 
52 Az MDP Államgazdasági Bizottsága 1949. szeptember 27-én lezajlott ülésén döntött a Munkaerőtartalékok 
Hivatalának létrehozásáról. A szerveszet elődje az Országos Munkaerőgazdálkodási Hivatal volt. Az MTH 
legfőbb feladataként a termelésbe újonnan bekerült fiatal munkások „kiképzését” adták meg, de átmenetileg - 
amíg a munkanélküliség fennállt – a munkanélküliek kiközvetítését is feladatul kapták. A munkaközvetítést 
három ütemben, fokozatosan tervezték megszűntetni: ez azzal párhuzamosan következett volna be, mikorra 
megszűnik a magánkisipar „munkaerőt elszívó hatása”. MOL-M-KS-276-112/30.ő.e. Az MDP 
Államgazdasági Bizottságának 1949. szeptember 27-én lezajlott ülése.  
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Ugyanis csak azokat tartották nyilván munkakeresőként, akik maguk jelentkeztek, illetve a 

munkaerőszükséglet terén csak azokról a lehetőségekről tudtak, amelyeket a vállalatok 

bejelentettek. A tényleges állapot azonban a munkanélküliség terén ettől lényegesen eltért. 

A rendelkezésre álló adatok alapján ekkor a munkanélküliek 70%-a szakképzetlen 

segédmunkásokból, illetve kereskedőkből és korábbi kisiparosokból állt. Az is kiderült az 

ellenőrzés során, hogy az SZMGH öt dolgozója öt nagyméretű szobában volt elhelyezve, 

amely az egyre túlzsúfoltabb városban mindinkább ellenérzéseket váltott ki.53          

 Szinte még meg sem kezdődött az I. ötéves tervidőszak, amelyet az ipar kiemelt 

fejlesztésének zálogául hoztak létre, máris sor került több iparkorlátozó intézkedésre is, 

amely intézkedések azokat az iparágakat érintették elsősorban, amelyek valamilyen 

ideológiai megfontolásból nem fértek bele a szocialista iparosítás távlati elképzeléseibe. 

Ezek közül az egyik legsúlyosabb következményekkel járó intézkedés – főként a 

későbbiekben kialakuló országos élelmiszer ellátási zavarok fényében – a malomipar 

leépítése volt. Az MDP KV Titkárságának 1950. június 21-én lezajlott ülésén, az aznapi 4. 

napirendi pontként tárgyalták a „malomipar racionalizálását” célzó javaslatot. Ez nem mást 

jelentett, mint annak a tervét, hogy az akkor az országban működő 1805 malom közül 

rögtön az I. ötéves tervidőszakban mintegy ezer malom termelését le kell állítani. Mindezt 

az akkori magyar malomipar technikai elmaradottságával és „túlméretezettségével” 

indokolták. A megszüntetendő malmok közül első lépcsőben mintegy 200 „felesleges” 

malom és magánmalom leállítására a 15/1951. I.12. MT rendelet alapján akartak sort 

keríteni. E rendelet alapján az akkor fatüzelésű malmoknak más tüzelőrendszerre kellett 

áttérniük. Az ülésen elhangzott, hogy a rossz műszaki felkészültségű malmok a versenyt 

nem fogják bírni, pláne, ha még a tüzelőrendszerük átalakítására is kötelezik őket. A 

zökkenőmentes őrlés biztosítása érdekében a leállítás megkezdését a késő őszi hónapokra 

kívánták halasztani, kivéve azokon a helyeken, ahol a malomépületek már raktár céljára ki 

voltak jelölve és azokat feltétlenül igénybe kellett venni. Szintén a zökkenőmentes munka 

érdekében a malomipart állandóan figyelemmel kellett kísérni. Összességében az addigi 

37,7 millió q őrlőkapacitás helyett 1954-re a magyar malmok őrlőkapacitását 21 millió q-ra 

tervezték csökkenteni. A malombezárásokkal, párhuzamosan az I. ötéves terv során napi 

65 vagon új kapacitás létesítését irányozták elő, valamint a meglévő üzemek kapacitásának 

45 vagonnal történő bővítését is előírták. Ez utóbbi felújítási tervvel az üzemeken belüli 

                                                 
53 MOL XIX-A-19-ab. 12.d. A Népgazdasági Tanács Gazdasági Albizottságának iratai, Jász-Nagykun-
Szolnok vármegye. Az 1950. február 24-én lezajlott ülés jegyzőkönyve. 
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„szűk keresztmetszeteket” is meg kívánták szűntetni. Mindamellett, hogy a terméshozam 

szakadatlan növelését várták a tervidőszak során, több mint merész vállalkozásnak tűnt 

malmokat ilyen tömegben bezárni. Az Államgazdasági Bizottság mindenesetre javasolta a 

tervezet felülvizsgálatát, a Titkárság azonban a beterjesztett javaslatot elfogadta.54  

 

1. számú táblázat: A leállításra szánt malmok száma Magyarországon (1950) 

 

 Összesen Állami malom Magánmalom 

1950. jún. 30-tól 108 50 58 

1951 175 50 125 

1952 200 25 175 

1953 255 15 240 

1954 265 10 255 

Összesen 1003 150 853 
  
Forrás: MOL-M-KS-276-54-105.ő.e. 32-33.p. 
 

Szolnok megyében a malomipar racionalizálását már az 1950-es esztendőben 

megkezdték, de a malmok drasztikus megritkításának tervét csak a következő évben 

határozták el. 1951. február 23-án a Szolnok Megyei Tanács VB Terv- és Statisztikai 

Osztálya kimutatást készített a megye malmainak számáról, állapotáról és 

őrlőkapacitásáról. A racionalizálási terv 16 malom leállításáról rendelkezett, amelyek 

közül 8 állami és 8 magán malom volt. Az akkori malomipart is az előző politikai rendszer 

által hátrahagyott káros örökségként kezelték, amikor „mint minden ipart, így a 

malomipart is szervezetlenül, rendszertelenül, egyéni haszonlesés céljából építették meg”. 

Ebből kifolyólag a népgazdaság által államosított malmok „sok esetben rosszul 

helyezkedtek el és a területi tervezés alapjául nem szolgálhattak”. Ráadásul több malom 

nem kellő mértékben használta ki a kapacitásában rejlő lehetőségeket sem: a megye akkor 

meglévő 24 állami- és 14 magánmalma összesen 23.764 vagon termény őrlésére lett volna 

képes, ehelyett azonban csak 13.443 vagon tényleges őrlésre került sor. Ez pedig csak 

54,15% kapacitáskihasználásnak felelt meg, noha az akkori elképzelések szerint rentábilis 

üzemeltetéshez minimum 75% kapacitáskihasználással kellett volna működni a 

malmoknak. Az illetékesek megállapították, hogy a megyében akkor egyértelműen több 
                                                 
54 MOL-M-KS-276-54-105.ő.e. 32-33.p. 
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malom üzemelt, mint amennyire a megyének szüksége volt. A malmok tömeges bezárását 

azok kapacitáskihasználásának ésszerűsítéseként mutatták be, amit úgy kellett 

végrehajtani, hogy az a közellátás érdekeit ne veszélyeztesse és „politikai visszahatást” se 

keltsen. „Malmokat le nem szerelünk, csak a népgazdaság egésze szempontjából 

leállítunk” – szerepel aláhúzva a tervezetben. A leállított malmokat üzemképes állapotban 

kívánták tartalékolni.55 

 A Tervosztály szemét igencsak szúrták az akkor meglehetősen jól működő 

magánmalmok. Megyei viszonylatban feltétlenül szükségesnek tartották az 50q/nap feletti 

kapacitású malmok iparengedélyének bevonását. Úgy látták, hogy „a magánmalmok az 

állami malmok rovására dolgoznak és így vonzó hatást gyakorolnak a parasztság felé”. A 

magánmalmokról általában azt tartották, hogy rontják az állami malmok hitelét, valamint 

nemzetgazdaságilag drágán termelnek és politikailag is kártevő munkát végeznek. A 

legtipikusabb példának Jászkisér települését hozták fel, ahol három magánmalom 

működött, amelyeket rendszeresen keresték fel őröltetés céljából Jászapátiból és 

Jászladányból is, noha azokon a településeken állami malmok is működtek. A malomipar 

racionalizálása után 18 állami- és 6 magánmalmot terveztek üzemben tartani. A leállított 

malmok összkapacitása elérte a 2344q/nap értéket, így a megmaradó malmok 

kihasználtsága 75,8%-ra nőtt volna, amellyel elérhették az áhított rentabilitást. Az 

intézkedésektől többek között a szénpazarlás megszűnését remélték: kimutatták ugyanis, 

hogy a csak egy műszakban dolgozó malmok a gépek mindennapos felfűtésével és 

leállításával micsoda szénpocsékolást követnek el.56 Mindezen túl jelentős 

bérmegtakarítással is számoltak. A bezárandó malmok listáját több tényező 

megvizsgálásával állították össze: a kapacitás kihasználásának vizsgálatán túl megnézték a 

malmok szállítási útvonalakhoz képesti elhelyezkedését, a gépi berendezések állapotát, a 

raktározási lehetőségeiket, a szállító kapacitással való ellátottságukat, valamint a fentiek 

                                                 
55 SZML. 39-1-72.ő.e. I/95-108.p. 976/1951.sz. Tárgy: Szolnok megye malomiparának racionalizálási terve. 
Ea.: Dr. Salló Ferenc. 
 
56 Az ötéves terv során mindvégig kiemelt országos és megyei gazdaságpolitikai téma volt a szénkérdés. A 
termelő üzemeket és egyéb felhasználókat is állandóan – de többnyire hatástalanul – a szénnel való 
takarékosságra szólították fel. A nem állandóan üzemelő malmok állítólagos szénpocsékolása egészen más 
színben tűnik fel, amikor – igaz, 4 esztendő múlva, de még mindig ebben a tervidőszakban – kiderült, hogy a 
szintén széntakarékosságra kötelezett jászberényi Fémnyomó- és Lemezárugyárban mintegy 15 vagonnyi 
széntömeg jött öngyulladásba és égett hónapokon keresztül – tárolási hanyagság következtében. 
Részletesebben lásd: Sebők Balázs [2006]: Az erőltetett iparosítás korszaka Jászberényben az élet- és 
munkakörülmények tükrében. In: Zounuk. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve. 21. sz. 
183.p.     
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alapján azt is, hogy hány műszakban folyt a termelés az adott helyen. A megyében a 

negatív rekorder a jászdózsai malom volt mindössze 16,9%-os kapacitáskihasználással. 57 

 Mint fentebb említettük, az iparkorlátozó intézkedések közül a malomipar leépítése 

csak az egyik volt, ezen kívül tömegesen ítéltek bezárásra egyéb könnyűipari üzemeket is 

az országban. Az OT 1950 decemberében többek között leállításra javasolt 23 textilipari 

üzemet mintegy 4490 dolgozóval, a mezőgazdasági iparból pedig 151 üzemre várt leállítás: 

ezek között a legtöbb dunántúli malomipari, valamint édesipari és sör-, maláta-, és 

ásványipari üzem volt. A bezárási hullám nem kímélte a vegyesiparba sorolt iparágak 

üzemeit sem, így pl. bezárásra ítéltek 75 vegyes faipari, 29 cipőipari, 7 bútoripari, 607 (!) 

nyomdaipari, 7 bőripari és 14 növényolaj-, szappan- és háztartási vegyipari üzemet is. A 

Szolnok megyei üzemek közül nevesítetten is szerepel a listán Stern Pál abádszalóki 

vegyes faipari üzeme, Fodor János szolnoki cipőüzeme, valamint a túrkevei Keve 

Cipőgyár, de megszűntetésre ítélték a 27 főt foglalkoztató Karcagi Növénysajtoló Üzemet 

is. A munkájukat a fentiek miatt elvesztő dolgozók csak egy részének tudtak munkát 

biztosítani az állami szektorban, így pl. a könnyűiparban feleslegessé vált 1100 dolgozóból 

500-nak, vagy a mezőgazdasági iparból felszabaduló munkaerő felének. De pl. a faiparból 

elbocsájtott 1657 dolgozó közül az állami ipar egyetlennek sem tudott munkát biztosítani.58 

 Amint az a malomiparnál is látható volt, a legfelsőbb politikai vezetés az iparon 

belül - és az általános iparosítási törekvésektől függetlenül - a magánszektornak minél 

kisebb teret kívánt hagyni. Ennek szellemében született meg 1951. szeptember 19-én az 

MDP KV Titkárságának határozata a kisipari tevékenység korlátozásáról és a kisiparban 

foglalkoztatott szakmunkások állami iparba való átirányításáról. A határozat kijelentette, 

hogy egyes iparágakban politikai szempontok alapján tartották kívánatosnak a kisipari 

tevékenység megszűntetését: ilyen szakma volt a sokszorosító, a vésnök, a bélyegkészítő, a 

szeszfőző, a tímár és a fényképész szakma (ez utóbbit abban az ütemben tervezték 

leépíteni, ahogyan az állami hálózat kiépül). Mindezen túl olyan iparágakban, ahol a 

kisipar nem a közvetlen fogyasztásra termelt, hanem az állami ipar kisegítő része volt, 

szintén szükségesnek tartották a kisipari tevékenység csökkentését és az ott dolgozóknak 

az állami iparba való átirányítását. Azokban a kisipari ágazatokban, amelyek a nagyipar 

kisegítő részei voltak (elsősorban a vasas szakmáknál), megtiltották a bérmunkás 

                                                 
57 SZML. 39-1-72.ő.e. I/95-108.p. 
 
58 MOL OT TÜK. XIX-A-16b. 138.d. Munkaerőgazdálkodás. Az 1950. évben leállításra javasolt üzemek. 
352-357.p. 
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alkalmazását és adóügyi intézkedésekkel, valamint meggyőzés útján fokozatosan át 

kívánták irányítani a kisiparosokat és alkalmazottaikat az állami szektorba. Az alkalmazott 

tartása alól kivételt csak olyan kivételes esetekben engedélyeztek, ha a kisiparos 65 évesnél 

idősebb volt, éppen sorkatonai szolgálatát töltötte, vagy olyan vagyontalan, özvegyi jogon 

ipart űzőknél, aki önmaga a termelésben nem vett részt. Az állami iparban elhelyezkedő 

volt kisiparosoknak több kedvezményt is ígértek, úgymint azonnali művezetői vagy 

brigádvezetői vizsgára bocsátás, szakképzettségüknek megfelelő besorolás, adóhátralékai 

kedvezményes elszámolása, valamint termelőeszközeik kedvezményes megvásárlása.59 

 A Titkárság ülése elé beterjesztett jelentés elégedetten nyugtázta, hogy az 1951-es 

esztendőben július 31-ig 118.500-ról 102.200-ra csökkent a kisiparosok száma, miközben a 

KTSZ-ek60 száma 380-ról 970-re növekedett. A kisiparban foglalkoztatottak száma ekkor 

már jóval 20 ezer alatt volt. Az itt elfogadott terv alapján egy év alatt újabb kb. 5-6 ezer 

kisiparosnak és kisipari szakmunkásnak az állami iparba való átirányítását várták el, főként 

a vas- és fémipari szakmák területén. Fontosnak tartották és aláhúzással is kiemelték, hogy 

az átalakításokat lehetőleg úgy kell végrehajtani, hogy az nem okozzon megrázkódtatást és 

kiesést sem a megtermelt áruféleségekben.61   

 Az alábbiakban az öt I. osztályba kategorizált Szolnok megyei város 

ipartelepítéseinek elképzeléseit és azok megvalósítását tárgyaljuk, majd másik két, az I. 

ötéves tervidőszakban az I. osztályú települések sorából kiszorult, de jelentősebb iparral 

rendelkező településsel foglalkozunk, illetve egy olyan – szintén II. osztályúnak minősített 

– településsel kapcsolatos fejleményeket tárgyaljuk, ahol végül nem valósult meg a megye 

legnagyobb nehézipari beruházása. A jelentősebb ipartelepítések tervezési, előkészítési 

szakaszának viszonylag részletes bemutatását fontosnak tartjuk, hiszen egyrészt ezek a 

gyárak lesznek az elkövetkező évtizedek iparosításának alapjai Szolnok megyében, 

másrészt így – konkrétumokon keresztül – hiteles kép festhető a sztálinista iparosítási 

periódus magyarországi eseményeinek hétköznapjairól: a tervek gyakori változásáról, a 

nehézségekről, a vitákról és egyáltalában az iparosítás gyakorlati fejleményeiről. És ehhez 

a folyamathoz szervesen kapcsolódnak a tervezett, de meg nem valósult ipari beruházások 

– kissé szűkszavúbb – bemutatása is. Csak így, a felépített és a meg nem valósult ipari 
                                                 
59 MOL-M-KS. 276-54-161.ő.e. 16-17.p. Az MDP KV Titkárságának 1951. szeptember 19-én lezajlott ülése, 
2/b napirendi pont. Előterjesztés a kisiparosok, illetve a kisiparban foglalkoztatott szakmunkások 
átirányítására az állami iparba.  
 
60 Kisipari termelő szövetkezetek. 
 
61 MOL-M-KS. 276-54-161.ő.e. 16-17.p. 
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beruházások történetének áttekintése révén juthatunk el addig, hogy felvázolhassuk, 

milyen jövőt szántak eredetileg az országos tervezőközpontok Szolnok megyének. És azt 

sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a tervek és a megvalósítás között sokszor igen 

keskeny volt a választóvonal és az eseményeket rendszeresen nem gazdasági, sokkal 

inkább politikai döntések befolyásolták.  

 

Szolnok, mint gyorsan iparosodó alföldi megyeközpont 
 

 Az egyetlen Szolnok megyei város, amelyet konkrétan mint iparosodó települést 

nevesítettek is az I. ötéves népgazdasági tervben, maga a megyeszékhely, Szolnok volt. A 

város – elsősorban kiemelkedően fontos vasúti pályaudvara miatt – pusztító 

légitámadásoknak esett áldozatul a II. világháborúban. Ennek következtében lakossága az 

1941-es 42.011 főről 1949-re 36.935 főre csökkent, így – átmenetileg – megtört az egy 

évszázada tartó dinamikus népességnövekedési időszak, amelynek során a város népessége 

nagyjából 50 évenként megkétszereződött (Szolnok lakossága 1850-ben 10.460, 1900-ban 

35.379 fő volt).62 A város ötéves iparfejlesztésének irányát a Népgazdasági Tanács 

Gazdasági Albizottsága már 1949. április 30-án kijelölte a 27/1949. G.a.sz. határozatával. 

Ebben elsősorban a meglévő épületadottságokkal, erőművekkel, valamint a jó vasúti és 

vízi szállítási lehetőségekkel indokolták az alábbi ipari létesítmények megvalósításának 

tervezetét: hajlított típusbútorgyár, konfekciós üzem, épületelemeket előregyártó üzem és 

bőrgyár. Ekkor nehézipar telepítéséről még szó sem esett a város kapcsán.63    

 A szocialista iparosítás kezdetén a megyében – Martfű mellett – Szolnok volt az 

egyetlen település, ahol a korábbi évtizedekben jelentősebbnek mondható gyáripar alakult 

ki, nem csak kisebb malmok és téglagyárak működtek, mint a megye többi nagyobb 

településén.64 Ez nemcsak a hasonló alföldi városok összehasonlításában, de bizonyos 

fokig még országos viszonylatban is előkelő helyet biztosított Szolnoknak iparfejlettség 

tekintetében.65 Mindent egybevetve az iparilag ekkor már dinamikusan fejlődő Szolnok a 

jelentősebb ipartelepek számba vételével a következő képet mutatta 1951 közepén: 

                                                 
62 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 21.d. Szolnok város. 
 
63 MOL XIX-A-19-ab. 12.d. A Népgazdasági Tanács (1949-1952) Gazdasági Albizottságának iratai, Jász-
Nagykun-Szolnok vármegye. Az 1949. április 30-án lezajlott ülés jegyzőkönyve. 
 
64 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 21.d. Szolnok megye. II.: Általános kiértékelés. 
 
65 Vö. Pál [1980] i.m. 16.p.; Belényi [1996] i.m. 22.; 31.p. 
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− Szolnoki Járműjavítő Üzemi Vállalat (2600 fő) 

− Szolnoki Cukorgyár (350, kampány idején 1300 fő) 

− Szolnoki Papírgyár (300 fő) 

− fűrésztelep (22 fő) 

− fűtőház (400 fő) 

− Szolnoki Bútorgyár (400 fő) 

− Tatarozó Vállalat (1000 fő) 

A fent felsorolt, már meglévő jelentősebb ipar mellett a kisebb létszámot 

foglalkoztató, kevésbé jelentős iparral együtt (pl. cementárugyár, vágóhíd, tárház, 

malomipar stb.) összesen 8160 főt foglalkoztattak a város iparában. Ehhez jöttek még az I. 

ötéves terv során addig felépült, illetve még akkori is épülő gyárak, ipartelepek (összesen 

mintegy 1300 fő dolgozóval): 

− cellulózgyár 

− kénsavgyár 

− ÁFORT – telep 

− gáztöltő – telep 

− fűrészanyagtelep. 

A fentieken túl Szolnoknak – a Városi Tanács VB Építési és Közlekedési Osztály 

közlése alapján – további ipari üzemek létesítésére még a következő adottságai voltak: egy 

leégett, tetőzet nélküli konzervgyári épület, egy magtisztító telep és egy kb. 320 LE-s 

erőmű.66  

1951-ben – a már megindult ipari beruházásokon túl – Szolnok városfejlesztési 

javaslatában elengedhetetlenül fontosnak tartották egy korszerű kenyérgyár, egy tejüzem 

felépítését és a lakásépítés megindítása is sürgető feladat volt. További kivizsgálás tárgyát 

képezte, hogy a megyében termelt gyapotot feldolgozó üzem esetleg Szolnokon kapjon-e 

elhelyezést és még nem jutottak dűlőre a lisztfeldolgozó üzem és egy hűtőház telepítésének 

kérdésében sem.67 A fejlesztési javaslat kritikájában később – elsősorban a megye iparának 

decentralizálása végett – a gyapotfeldolgozó üzemet inkább Kisújszállásra, a 

                                                                                                                                                    
 
66MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 21.d.  Szolnok város. TERINT, Településtervezési Osztály. 
 
67 Uo. 
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gyapottermesztés helyszínéhez közelebb, a lisztfeldolgozót pedig Karcagra kívánták 

telepíteni, mivel az eleve fejlett malomiparral rendelkezett.68  

A szocialista tervgazdálkodás első éveit követően, 1951-re - elsősorban az iparban 

foglalkoztatottak számának ugrásszerű növekedése miatt - a Városi Tanács adatai szerint 

mintegy 52 ezerre növekedett a város lakossága (1949 és 1951 között az ipari dolgozók 

száma 7155 főről 8200 főre növekedett). Mivel a háborúban nagyszámú, 450 lakóépület 

elpusztult, illetve 1300 megrongálódott, az iparfejlődés pedig tömegesen új munkahelyeket 

produkált, a városban igen nagy zsúfoltság alakult ki. Az 52 ezer fős népesség 12.873 

szobában zsúfolódott össze, így a laksűrűség általában jelentősen kedvezőtlenebb volt még 

az országos átlaghoz viszonyítva is: ez szobánként mintegy 3 fő elhelyezését kívánta, így 

hirtelenjében 2 ezer lakás felépítésére lett volna szükség, hogy a helyzet valamennyire 

normalizálódjon.69 A lakásépítések száma ennek ellenére messze a kívánalmak alatt 

maradt, sőt még a háborús károkat is csak részben sikerült helyreállítani.70 A város egyik 

legnagyobb, 96 lakás felépítésére vonatkozó lakásépítési tervezetét 1950. február 27-én írta 

alá Vas Zoltán, az OT elnöke. A 4 db 2 emeletes lakóházat 5,5 millió forintból tervezték 

megépíteni XA008/B beruházási egységszám alatt.71 Érthető, hogy a szolnoki iparban 

dolgozó vidékiek jelentős számban választották az ingázást munkahelyük és lakóhelyük 

között. Egy 1949. november 17-én kelt kimutatás szerint a szolnoki munkahelyekre bejáró 

ingázók száma 1339 fő volt, ami 4 tagú családokra számítva – amennyiben ezek szerettek 

volna beköltözni a városba – újabb 5356 főnyi új lakost jelentett volna. Szolnoki 

munkahelyre ekkoriban még Budapestről, Vácról, Szegedről és Kaposvárról is jártak 

dolgozók! Az ingázás munkahelyi célpontjai természetesen a már meglévő nagyipari 

                                                 
68 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 21.d. Szolnok város fejlesztési javaslatának osztálykritikája a tervosztály 
részéről. TERINT, Településtervezési Osztály. Megjegyzés: a későbbi népszámlálás adatai szerint a város 
lakóinak száma még 1960-ban sem érte el az 50 ezret (pedig a lélekszám folyamatosan növekedett), így  a 
nagyban eltérő adatok magyarázatára feltételezésünk szerint két eset lehetséges. Az egyik, miszerint a helyi 
szervek az ún. jelenlévő népességgel számoltak vagy becsültek, nem pedig az állandó népességgel, amelyet a 
népszámlálások kimutattak. Az sem lehetetlen azonban, hogy a Városi Tanács szándékosan torzította felfelé 
a népességi adatokat, hogy Szolnok városa esetleg ezzel is kedvezőbb elbírálásban részesülhessen a 
lakásépítési beruházások központi elosztásakor.  
 
69 Összehasonlításként érdemes megjegyezni, hogy 1953-ban Budapesten az egy szobára jutó átlagos 
laksűrűség 2,2, a munkáskerületekben ennél lényegesen magasabb, 3,5 fő volt. Országos szinten ahhoz, hogy 
az egy szobára jutó laksűrűség a megfelelőnek tekintett 2 főre csökkenjen, 650 ezer kétszobás lakást kellett 
volna építeni. A lakáskérdésről bővebben: Belényi Gyula – Sz. Varga Lajos [2000]: Munkások 
Magyarországon 1948-1956. Dokumentumok. Napvilág Kiadó, Bp. 36-38.p. 
 
70 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 14.d. Szolnok fejlesztési terve. 
 
71 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. 78.d. AZ ÉM Tervosztálya által az 1950. évben megépítendő szolnoki 96 
lakás megépítésére vonatkozó tervcél kiadása. 
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bázisok voltak, így a Járműjavító, a Papírgyár, a Cukorgyár, ezenkívül pedig a Közép-

Tiszai Közraktárak NV és a MÁV szolnoki pályaudvara vonzott vidékről nagyszámú 

munkaerőt.72 Az ingázók száma 1951-re tovább nőtt, ekkor becslések szerint naponta 

mintegy 2000-2500, heti rendszerességgel pedig 1500-1800 dolgozó ingázott Szolnokra.73    

Szolnok – jó közlekedési adottságai, jó földrajzi elhelyezkedése és intézményeinek 

nagy száma miatt – igazgatási szempontból az egész megye területét jól tudta szervezni – 

áll a TERINT Fejlesztési Tervében. Iparának fejlesztését a vizsgálat szerint rendkívül 

megkönnyítette a jó vasúti közlekedés, a vízi szállítási lehetőség megléte és 

közúthálózatának jó kiépítettsége. A Tisza és a Zagyva vizének jelenléte miatt vízigényes 

ipar telepítésére is messze alkalmasnak találták. Különösen nagy jövőjét látták a 

mezőgazdasági ipar és a vegyipar fejlesztésének, hiszen a város centrális fekvése, a jó 

közlekedés, és a mezőgazdasági nyersanyag megléte mind adott volt a nagy szállításigényű 

iparágak telepítéséhez. A város jövőbeni fejlesztésének jellegét a közlekedésben és az 

iparban látták, a mezőgazdaság terén pedig szervezőközpont szerepét szánták Szolnoknak, 

egyrészt, mint igazgatási központ, másrészt pedig megfelelő tárházai révén.74 A megye 

főbb ipartelepítési lehetőségei számba vételénél Szolnok esetében a közlekedési 

eszközöket gyártó ipar telepítését látták célszerűnek, amely a Járműjavító és az Állami 

Gépjavító által kinevelt szakmunkásokra számíthatott lehetséges munkaerőként.75 Rövid 

távlatban (1959 végéig) az 52 ezer fős lakosság 57-59 ezer főre való növekedését várták. A 

jövőbeli ipartelepítések során azt ajánlották, hogy a már meglévő ipari üzemekkel 

összedolgozó és azokat kiegészítő ipar települjön, figyelembe véve a helyi ipari 

technikumból kikerülő fiatalok munkaerejének kihasználását is. Ekkor még kilátásban volt 

egy gyapotfeldolgozó üzem megvalósítása a hozzá kapcsolódó raktárakkal egyetemben: ez 

a felesleges szállítás kiküszöbölése és a női munkaerő bekapcsolása miatt lett volna fontos 

feladat. Mindezzel párhuzamosan az ipartelepítés alapfeltételének a lakásépítést jelölték 

meg, ami egyre sürgetőbb feladattá vált, hiszen a Városi Tanács legújabb adatai szerint a 

laksűrűség sok helyen már a 6,5 fő/szoba értéket is meghaladta.76      

                                                 
72 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 14.d. 
 
73 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 21.d.  
 
74 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 14.d. Szolnok. II.: A település fejlesztése. 
 
75 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 21.d. Szolnok megye. III./1.: Főbb ipartelepítési lehetőségek a 
megyében. 
 
76 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 14.d. Szolnok. II.: A település fejlesztése.  
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Célként jelölték meg egy új megyei pártház, egy korszerű kenyérgyár felépítését és 

a megyei kórház befejezetlen épületrészének befejezését is. Ezenkívül egy Állami 

Áruházat, egy 70 ezer főre tervezett kapacitású hűtőházat és egy napi 10 ezer adag ételt 

főzésére alkalmas új üzemélelmezési konyha létrehozását is szükségesnek tartották. 

Továbbra is napirenden volt a Szolnoki Vízerőmű megépítésének terve, amely a helyi és a 

környék ipara számára nagy mennyiségű áramot tudott volna termelni. A további tervek 

között szerepelt a Szolnoki Pályaudvar korszerűsítése 1954-re ütemezve és a Budapest-

Szolnok vasútvonal villamosítása. Ekkor „nagyobb távlatban” (20 év) a város 

lélekszámának 72-75 ezer főre való növekedésével számoltak.77 

Az Országos Városrendezési és Helykijelölési Bizottságnak (OVHB)78 a TERINT 

Egyedi Tervek Főosztályán 1952. április 22-én lezajlott ülésén készült jegyzőkönyv arról 

tanúskodik, hogy Szolnok általános városrendezési tervét ekkor még mindig nem fogadták 

el. Vita folyt a 4-es számú főút új vonalvezetéséről, valamint arról, hogy Szolnoknak, „a 

Miskolc után számítva leggyorsabban fejlődő városnak” szüksége van-e az ipartelepek és a 

lakónegyedek között közlekedő villamosra. Más vélemény szerint a munkások szállítására 

az igazi megoldás egy trolibusz-járat lett volna. Az ülésen Pálfi Budinszki Endre, aki 

Szeged Városi Tanács VB részéről jelent meg, egyenesen Szegedhez hasonlította 

Szolnokot, amelynek hamarosan 80 ezer lakosa lesz, így egy É-D-i és egy K-NY-i vonalú 

villamospálya kiépítését is helyesnek tartotta.79 A belső forgalmat akkoriban alacsony 

karosszériájú, korszerűtlen autóbuszok bonyolították le.80  

                                                 
77 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 14.d. Szolnok. II.: A település fejlesztése. 
 
78 Az OVHB-t az I. osztályba sorolt települések általános rendezési terveinek jóváhagyására állították fel. 
Elnöke az OT elnöke, tagjai pedig a belügyminiszter, az építésügyi, a közlekedési- és postaügyi, valamint a 
honvédelmi miniszter voltak. A legfontosabb települések általános rendezési tervénél az utolsó szó mindig a 
Minisztertanácsé volt. Forrás: Germuska [2004] i.m. 124.p. Az Országos Városrendezési és Helykijelölési 
Bizottságról a TERINT megszűntetését követően másfél évtizeddel annak volt vezetője, Perczel Károly a 
Gerle Györggyel írott könyvében – talán túlzottan elfogultan (őt Rákosiék életfogytiglani börtönbüntetésre 
ítélték!) – a következőket írta: „A TERINT-et mint felesleges, sőt a beruházásokat hátráltató szervet, 
megszűntették. Felállították az OVHB-t, amely az akkori évek szellemének megfelelően minden tudományos 
és műszaki előkészítés nélkül, hirtelen, kapkodva és hatalmi szóval határozta el a különböző beruházások 
helyét, nem törődve az előzőleg készült regionális és városrendezési tervekkel sem. Ennek következménye 
volt, hogy az ez időben történt beruházás-telepítések általában hibásak voltak. A TERINT által addig 
elkészített regionális terveket már nemcsak szükségtelennek, hanem veszélyes, titkos terveknek tekintették, 
amelyeket igyekeztek eltűntetni vagy elpusztítani.” Forrás: Perczel Károly-Gerle György [1966]: Regionális 
tervezés és a magyar településhálózat. Akadémiai, Bp. 80.p.  
 
79 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 23.d. Jegyzőkönyv az OVHB 1952. április 22-én, a TERINT Egyedi 
Tervek Főosztályán lezajlott üléséről. 065/4/1952.sz. Ea.: Görög László. 
 
80MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 21.d. Szolnok város. TERINT, Településtervezési Osztály. 
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Cséky Sándor, az OT főosztályvezetője, a bizottság elnöke szerint „kevés olyan 

hely van, ahol ekkora iparterület alakulna ki, mint Szolnokon”. Timár Árpád őrnagyot a 

HM részéről elsősorban szakterületének szokásos vesszőparipája érdekelte, miszerint 

Szolnok iparának decentralizációját feltétlenül meg kell valósítani a honvédelmi (a 

korabeli szakzsargonban: HM) szempontok alapján, tehát egy kialakuló nagy iparterületet 

érdemes lenne legalább két részre bontani.81 A Belügyminisztérium (BM) részéről 60-80 

éves távlatban már 100 ezer fősre becsülték Szolnok lakosságát. Felmerült egy új Tisza-híd 

megépítése is, hiszen a környező községek dolgozói közül többen ladikon jártak át 

dolgozni a városba és az akkori híd csak ideiglenesen volt megerősítve. A Közlekedési és 

Postaügyi Minisztérium (KPM) részéről ellenben nem támogatták az új hidat egy olyan 80 

ezres város esetében, amelynek már van egy Tisza-hídja. Az új hídra a bizottság elnöke 

szerint viszont szükség volt: számára nehéz volt elképzelni, hogy a város csak a folyó 

egyik oldalán épül majd ki. A híd körül kialakult vitát Cséky azzal zárta le, hogy azt 20-30 

millió ft-ból meg lehet építeni, így nem jelentene olyan nagy problémát. Bár tisztában 

voltak azzal, hogy a Tisza bal partján építkezést csak a mélyen fekvő, belvízveszélyes 

területek feltöltésével és megfelelő árvízvédelmi töltések építésével lehet kezdeni, ami 

viszont komoly költséget vont maga után. A Vízgazdálkodás szakemberei szerint a folyó 

minimum és maximum vízszintje közötti különbség 11,5 m: ezt viszont a felére lehetett 

volna csökkenteni duzzasztók segítségével, amelyekkel a Tisza vizét tavakká lehetett volna 

átalakítani (ekkor még általános nézet volt, hogy a Tiszán két duzzasztó épül, ezek közül 

az egyik Szolnoknál).82     

Szolnok szocialista iparosításának első és kétségkívül legfontosabb beruházása a 

nehézvegyipar fejlesztésének keretében a kénsavgyár felépítése volt, amelyet hamarosan 

átkereszteltek, így 1951. március 29-től az épülő gyárkomplexum neve Tiszamenti 

Vegyiművek (TVM) lett. Már a hároméves terv során felmerült, hogy új kénsavgyárra 

lenne szüksége az iparnak és a mezőgazdaság szuperfoszfát szükségletét is ki kellene 

elégíteni. Az OT eredeti terve szerint A Hungária Vegyiművek Kén utcai telepét bővítették 

volna ki, hamarosan azonban már Tisza-menti telepítésben gondolkodtak, hiszen ekkor az 

                                                 
81 A hideg(háborús) készülődés jegyében minden egyes új objektum telepítésekor messzemenően figyelembe 
vették a honvédelmi szempontokat is. Ez egyébként hozzátartozott a négy pontból álló „sztálini ipartelepítési 
elvhez”: 1. gazdaságosság, 2. az iparilag elmaradott területek fejlesztése, 3. a falu és a város közötti 
különbség felszámolása, 4. honvédelmi szempontok. Forrás: Germuska [2004] i.m. 110.p. 
 
82 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 23.d. Jegyzőkönyv az OVHB 1952. április 22-én, a TERINT Egyedi 
Tervek Főosztályán lezajlott üléséről. 065/4/1952.sz. Ea.: Görög László. 
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ország műtrágyával legkevésbé ellátott területe a Tiszántúl volt.83 A kénsav- és 

szuperfoszfátgyár létesítésének fő célja a műtrágya gyártásához szükséges szuperfoszfát 

előállítása volt, amellyel elsősorban az ország keleti és északkeleti tájainak szikes talajait 

tervezték feljavítani. Az ország szuperfoszfát igényét akkor két gyár látta el: a Budapesti 

Kénsavgyár és az Ipari Robbanó peremartoni telepe. Az üzem Szolnokra telepítést hosszas 

tervezés és vita előzte meg: ennek során több lehetséges telepítési helyszín is felmerült, 

míg végül Szolnok lett a befutó. 1949. július 6-án az OT utasítására egy vegyes bizottság 

szállt ki Szolnokra, amely a város vezetőségének javaslatára a város közvetlen D-i 

határában, a Cukorgyár mellé jelölte ki a telepítési helyet. Ezt a helyet később mély 

fekvése miatt a szakértők alkalmatlannak találták kénsavgyár telepítésére, így más 

telepítési helyszínek is felmerültek.84  

Egy 1950. január 5-én a kénsavgyár tárgyában tartott megbeszélésen a TERINT 

szerint már csak két alternatíva állt a gyárral kapcsolatban: mindkettő Szolnok D-i 

előterében volt és mindkettő belvíz által veszélyeztetett területen. A „felső szervek” 

azonban azt akarták, hogy a kombinát Szolnok környékén létesüljön. Pedig a 

Vegyiműveket Építő N.V. (VÉNV) részéről Dunszt András felszólalt, hogy tapasztalatból 

tudják, egy kénsavgyár építésénél nagy harcot kell folytatni a talajvízzel. Ugyanis az 

állandó ellenőrzés ellenére sem lehet tudni, mikor szakad ki egy cső. Ez esetben pedig a 

földbe jutott kénsav 100 m-rel arrébb is megeszi a falat. Az ülésen ellentétes vélemény 

alakult ki a TERINT és a VÉNV között Szolnok kérdését illetően: míg előbbi részéről 

Ruisz Rezső a szolnoki telepítést szorgalmazta, hiszen az ötéves terv is előirányozta, hogy 

az ipart a meglévő városok köré kell telepíteni, tehát helytelen lenne a gyárat a „pusztába 

helyezni”. Véleménye szerint a CIKTA telepítése már bizonyítottan helytelen volt ezen a 

vidéken. Ezzel szemben Kégl Imre, a VÉNV vezérigazgatója azt vallotta, hogy ez a 

beruházás egy szolnoki telepítés esetén soha nem fog megtérülni a népi demokráciának és 

amennyiben valamely felsőbb fórum úgy dönt, hogy mégiscsak Szolnokon épül fel a gyár, 

úgy ők nem vállalják a felelősséget. Ugyanis ha még a legdrágább biztonsági 

berendezéseket szerelnék fel, akkor sem lehetne biztosítani, hogy a gyár ezen a területen 

hosszú ideig termelőképes legyen, mert a talajvíz és a kénsav alapjaiban fogja megrengetni 

a vállalkozást. A gyár egyedüli helyes felépítési lehetősége véleménye szerint Tiszaföldvár 

                                                 
83 Kaposvári [1969] (szerk.) i.m. 19.p. 
 
84 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. 45.d. 665.p. Beruházás ismertetése. Általános ismertetés. Összesítő 
műleírás.; 324.p. 
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volt 85, amire Ruisz Rezső úgy reagált, hogy a tervek nem Tiszaföldvárt, hanem Szolnokot 

tervezték középvárossá fejleszteni. A VÉNV részéről a továbbiakban egy tiszántúli 

(Martfű) megoldás ötlete is felmerült, amit az támasztott alá, hogy a készáru úgyis oda, a 

Tiszántúlra „gravitálna”, a szolnoki híd pedig csak egy vágányú. Balogh Károly pedig, 

szintén a kivitelező részéről megkérdezte: „A nehézségeket tekintve felmerül a kérdés, 

hogy miért pont Szolnokon kell a gyárat felépíteni?”86   

A tervezés közben felmerült telephely-lehetőségek a következők voltak: 

− Szolnok, Cukorgyár mellett 

− Szolnok-Tószeg 

− Martfű, vezsenyi-kanyar 

− Szolnok, Reimheimer tanya 

− Tiszafüred-Örvény 

− Tiszalök, Rázom puszta 

− Tokaj-Rakamaz 

Valamennyi lehetséges telepítési helyszínt többé-kevésbé részletesen megvizsgáltak 

és mindegyiknél figyelembe vették azok előnyeit és hátrányait. A Nehézipari Minisztérium 

1950. március 4-én kelt irata szerint a tiszafüredi helyszínt annak a Tiszától való 

viszonylagosan nagy távolsága (1 km) és az uralkodó szélirány kedvezőtlen iránya miatt 

vetették el, amely veszélyeztette volna Tiszafüred lakott területeit. A tokaji helyszínt is 

túlzottan távolinak találták a Tiszától (4,5 km), amely igen megnehezítette, megdrágította 

volna a vízvételt és a csatornázást. A tiszalöki variáns megvalósítását pedig azért nem 

támogatták, mert a vizsgálat megállapítása szerint aránytalanul messze esett a 

településektől (Tiszalöktől 2,5 km, Tiszaeszlártól és Tiszadadától 7-7 km), ezenkívül ez a 

magasan fekvő, közvetlenül a Tisza partján fekvő terület egyéb ipar telepítésénél is 

számításba jött már és a HM szempontoknak sem felet meg. 87  

A tervezés utolsó szakaszában már csak Szolnok környéki lehetséges telepítési 

helyszínek maradtak. Az üzemet mindenképpen a Tisza közelébe szerették volna 

elhelyezni annak nagy ipari víz szükséglete miatt, azonban éppen a Tisza közelsége miatt 

nagyon óvatosnak kellett lenni a tervezésnél, hiszen a belvíz és egy lehetséges árvíz 

                                                 
85 A VÉNV részéről már 1949. december 30-án leszögezték: a tiszaföldvárinál magasabban fekvő, egyenletes 
terepet az egész Nagyalföldön nem ismernek.  
 
86 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. 45.d. 350-352.p. 
 
87 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. 45.d. 325.; 331-335.p.  
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komoly károkat tehetett volna az épületekben, nem is beszélve a kénsav esetleges talajba 

szivárgásáról, amely gyakorlatilag megette volna akár a vasbeton alapozást is (a tiszafüredi 

helyszín éppen annak magas fekvése miatt lett volna kedvező, hiszen a mindenkori 

legmagasabb árvízszint felett helyezkedett 2 m-rel).88 Lényegében ez utóbbi kérdés köré 

szerveződött az 1950. május 18-ára összehívott értekezlet is, amelyen különböző 

hatóságok, vállalatok és minisztériumok részéről 26-an vettek részt az Országos 

Tervhivatalban. Ezen a Műszaki Egyetem részéről (Dr. Jáky József) még az is elhangzott, 

hogy a Tisza mentén általában minden építkezés, különösen a gyárépítések esetében 

általában kedvezőtlenek a feltételek, hiszen nagymérvű süllyedéssel kell számolni és kb. 

20 m mélységig nem találni szilárd talajt. Bár hozzátette, a ’30-as években épült szolnoki 

gabona tárház első épülete, amelynek egyenletes, 30 cm-es süllyedése semmiféle kárt nem 

okozott az épületben. Az értekezleten a Reimheimer-tanya helyszínét elvetették a belvíz, a 

bonyolult vízellátás, csatornázási és közlekedései nehézségek, valamint HM szempontok 

miatt. Ekkor a martfűi megoldás tűnt a legkedvezőbbnek (HM szempontok, vízi út 

kérdése), bár a jóval alacsonyabban fekvő tószegi megoldás mellett is többen 

kardoskodtak. Már ekkor látszott azonban, hogy a legkedvezőbbnek adódó helyszín helyett 

politikai okokból mégis egy Szolnokhoz közelebb eső telepítésre fog sor kerülni, hiszen az 

ülés résztvevői csak utólag értesülhettek az OT döntéséről, hogy az új ipari üzemeknek 

városokban vagy közvetlen szomszédságukban kell létesülniük. A határozat kimondta, 

hogy Szolnoktól 15 km-re iparpolitikai okból nem kívánatos új üzemet létesíteni.89 Sőt, 

egy későbbi értekezleten Cséky Sándor, az OT főosztályvezetője úgy fogalmazott, hogy 

olyan közel kell menni a városhoz, amennyire csak lehet.90  

A Tervhivatalnak ekkorra már világossá vált az álláspontja: az elsőrendű 

ipartelepítési szempont az, hogy az új üzemek ne teljesen elszigetelten, önálló 

településként jelentkezzenek, hanem egy városhoz szervesen kapcsolódjanak. Mivel pedig 

Szolnok iparilag fejlesztendő városnak volt kijelölve, még jelentős építési többletköltség 

esetén is ide kellett építeni a gyárat (a martfűi telepítéshez képest ekkor 8 millió ft 

többletköltséggel számoltak, bár korábban 48,7 millió ft-os különbözet is felmerült – a 

                                                 
88 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. 45.d. 341.p. Feljegyzés a Tisza-menti kénsavgyár elhelyezéséről 
(Tiszafüred).  
 
89 Uo. 309-313.p. OT, az 1950. május 18-án lezajlott értekezlet jegyzőkönyve. Tárgy: új kénsavgyár 
telepítésével kapcsolatos kérdések tisztázása. 
 
90 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 37.d. 2.p. Szolnoki Kénsavgyár. Jegyzőkönyv a Helykijelölő Bizottság 
(TERINT) 1950. július 13-án megtartott 3./ tárgysorozati pontjáról. 
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magas talajvíz miatti speciális alapozási munkálatok miatt). Igaz ugyan, hogy korábban 

nem számoltak egy martfűi telepítés esetén felmerülő – legalább 10 millió ft-os – 

többletköltséggel: ennyibe kerültek volna ugyanis martfűi vasútállomás bővítési és 

modernizációs költségei, valamint a gyárhoz kapcsolódó lakótelep megépítése. Az OT úgy 

vélte, hogy a kénsavgyár Martfű közelébe telepítése szükségképpen egy nem tervezett, új 

települést hozott volna létre a CIKTA Cipőgyár és Rákócziújfalva mintafalu között.91         

A kénsavgyár körüli viták végére 1950. május 19-én tett pontot Gerő Ernő, Vas 

Zoltán és Zsofinyecz Mihály miniszterek „kiszállása”92, akik döntöttek a végleges 

telephelyről, az ún. VIII. számú fúrás mellett. A Budapestről érkező 9 fős delegációban ott 

volt többek között Cséky Sándor, Telegdi Sándor és a VÉNV képviselői is. Az egész napos 

program során előbb a szolnoki, majd a martfűi lehetséges telepítési helyszínre látogattak 

el.93 Tulajdonképpen az ő döntésük megerősítésére ült össze a TERINT-ben a Helykijelölő 

Bizottság 1950. július 13-án és fogadták el a szolnoki telepítést azzal a kikötéssel, hogy a 

gyárat lehetőleg úgy kell elhelyezni, hogy emiatt kevés tanyát kelljen lebontani, viszont a 

városhoz minél közelebb kerüljön.94 Tehát ismételt tárgyalások és értekezletek után 1950. 

május 19-én egy miniszteriális bizottság várospolitikai okokból úgy döntött, hogy az 

ipartelepet Szolnoktól D-re a szolnoki (jobb) parton, a várostól 6 km-nyi távolságra, az ún. 

Sármai-tanya környékén helyezik el. Szinte hiába volt a sok előzetes vizsgálat más 

helyszíneken, egy viszonylag kedvezőtlen adottságú, ám az iparosítandó Szolnokhoz 

közelebb fekvő helyszínt jelöltek ki véglegesen, amelynek a rossz talajviszonyai és a 

Tiszától való jelentős távolsága tetemes többletköltséget jósoltak előre. A gyár üzembe 

helyezését korábban 1951. december 31-ében határozták meg, így a hosszas hercehurca 

után immár gyorsan a tettek mezejére kellett lépni és meg kellett kezdeni az építkezést, ami 

1950 augusztusában meg is indult.95 Megnyugodhattak hát a TERINT részéről is, hiszen az 

1950. május 18-i értekezleten Telegdi Sándor, a TERINT igazgatóhelyettese a 
                                                 
91 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. 45.d. 322.p. Jelentés az új kénsav- és szuperfoszfátgyár telepítési kérdéséről. 
Ea.: Dr. Molnár István.  
 
92 Gerő Ernő ekkor – mindazon túl, hogy Szolnok országgyűlési képviselője volt – államiniszteri és 
külkereskedelmi miniszteri tisztséget töltött be. Vas Zoltán az OT elnökeként, Zsofinyecz Mihály pedig 
nehézipari miniszterként utazott Szolnokra. Forrás: Bölöny József [1978]: Magyarország kormányai 1848-
1975. Akadémiai Kiadó, Bp. 
 
93 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. 45.d. 372. és 406.p. 
 
94 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. 45.d. 192.p. Jegyzőkönyv a Helykijelölő Bizottságnak a Területrendezési 
Intézetben 1950. július 13-án megtartott ülése 3./ tárgysorozati pontjáról 
 
95 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. 45.d. 666.p. Beruházás ismertetése. Általános ismertetés. Összesítő műleírás. 
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következőket mondta: „3 hónap óta a kérdés lényegében nem halad előre, így lassan 

felvetődik a felelősség kérdése is.”96 A gyárépítkezéshez nem végleges, hanem ún. 

„felvonulási lakásokat” építettek, amelyek a kor szellemének megfelelően rendkívül 

túlzsúfoltak voltak. Jól mutatja ezt, hogy Cséky Sándor szerint egy lakásban akár 20 

embert is lehetett helyezni.97     

 A létesítmény indoklása szerint az üzem a tiszántúli és részben a Duna-Tisza közi 

területek szikes talajai termőképességének fokozásához szükséges szuperfoszfát 

előállítására létesült és kifejezetten Szolnok város fejlesztését szolgálta. 

Munkaerőszükségletét a szolnoki munkaerőtartalékokból nagyrészt biztosítottnak látták. 

Az iparpolitikai szempontok mellett a szolnoki telepítés mellett szólt, hogy a nagy 

mennyiségű nyersanyag és késztermék szállítására mind a város vasúti csomópontja, mind 

a hajózható tiszai vízi út kiválóan alkalmasnak látszott. A szállítást túlnyomórészt vasúton 

tervezték, amelyhez egy 1,2 km-es vasúti iparvágány megépítése volt szükséges. 

Számoltak viszont a vízi szállítással is, amelyhez a létesítendő tiszai kikötő és a gyártelep 

között mintegy 1,6 km hosszúságban drótkötélpályára lett volna szükség. A telepítés 

előnyeinek felsorolásánál a következők szerepeltek:  

− a gyártelep magas talajszintje 

− aránylag rövid ipari vágány  

− közút közelsége (410-es számú út Szolnok és Tószeg között) 

− munkaerő közelsége  

− a vasúti csomóponthoz és a vízi úthoz való könnyű csatlakozás 

− kedvező uralkodó szélirány (az É-i, ÉNY-i széllel a keletkező gázok és a por 

nem kerül a város légterébe)  

− a város központjától való megfelelő távolság (5 km). 

A hátrányok közé a következőket kellett felsorolni: 

− árvíz esetén magas talajvíz-állás 

− a talaj kisebb szilárdsága, amely megnöveli az alapozási és a szigetelési 

költségeket (bár megjegyezték, hogy ez az egész Tisza vonalán végig 

fennáll) 

                                                 
96 Uo. 312.p. OT, az 1950. május 18-án lezajlott értekezlet jegyzőkönyve. Tárgy: új kénsavgyár telepítésével 
kapcsolatos kérdések tisztázása. 
 
97 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 37.d. 13.p. Szolnoki Kénsavgyár. Jegyzőkönyv a Helykijelölő Bizottság 
(TERINT) 1950. július 13-án megtartott 3./ tárgysorozati pontjáról. 
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− honvédelmi szempontból kifogásolható a helyszín.98 

Az új gyár 343 fő dolgozónak adott munkát ebből 156 fő szakmunkás, 102 fő 

segédmunkás, 39 fő adminisztratív állományú dolgozó, 13 fő mérnök, 9 fő az igazgatásban 

dolgozott, 17 fő egyéb beosztású. A szakmunkás állományt részben a Hungária Vegyi- és 

Kohóművek lebombázott pápai kénsav- és műtrágyagyárának volt dolgozóiból, részben 

szolnoki munkavállalókból (a Budapesti Kénsavgyárban való átképzés után), részben pedig 

különböző rokoniparokból tervezték verbuválni. Segédmunkásokra zömmel Szolnokról, 

Tószegről és Abonyból számítottak. Műszaki káderekre pedig a Vegyiművek Beruházási 

Vállalat kénsav csoportjából és a Budapesti Kénsavgyárból vártak, de számoltak fiatal, 

egyetemen akkor végzős szakkáderek Szolnokra telepítésével is. A legfontosabb, valamint 

az üzem számára éjjel is szükséges szakkáderek részére 4 db 2 emeletes lakóház felépítését 

tervezték 48 lakással.99  

A szakmunkaerő toborzásán túl komoly gondot jelentett a gyártáshoz szükséges 

korszerű, külföldi eljárások beszerzése is. Magyarországon a kontakt kénsavgyártás a 

fejlettebb külföldi államokhoz képest nagyon lemaradt, hiszen amióta 1924-ben a 

Budapesti Kénsavgyárban megkezdték a gyártást, a magyar technológia nemigen fejlődött. 

Egy új gyár esetében érdemes volt a legkorszerűbb technológiát beszerezni, amelyre csak 

külföldi piacról, külföldi cégektől volt remény. A külföldi cégek felé való orientálódás már 

1947-ben megindult, ugyanis a Hungária Vegyi és Kohóüzem háború alatt elpusztult 

üzemét már akkor nyugati technológiával kívánták újjáépíteni. A kénsavgyártásban 

évtizedek óta ismert és elismert külföldi cégek lehetőséget is adtak a legújabb 

berendezésekkel felszerelt üzemeik megtekintésére. A magyarországi politikai fordulat 

után, 1949 végétől egyre inkább a Szovjetunió irányába történtek próbálkozások a hiányzó 

technológia megszerzésére, ám 1950 tavaszán a tárgyalások megszakadtak, mivel a 

szovjetek nem vállalták a szállításokat. A magyar érdeklődésre hasonló profilú csehszlovák 

vállalatok sem vállaltak munkát arra hivatkozva, hogy saját terveik megvalósításával 

vannak elfoglalva. Így a magyar fél ismét a nyugati cégekhez fordult. Ezek közül a francia 

KREBS cég ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek mind a szállítási határidők 

szempontjából, mind gazdaságosság tekintetében, így a külkereskedelmi szervek 

                                                 
98 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. 45.d. 536.p. 1950. július 8. 
 
99 Uo. 658-659.p. 
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közreműködésével 1950 szeptemberében megkötötték a szállítási szerződést.100 A tervek és 

a leszállítandó berendezések vételára 190 millió frank volt.101 Más kérdés, hogy a szolnoki 

gyár üzembe helyezése a francia vállalat késlekedése miatt több hónapot késett, a franciák 

a tervezést igen vontatottan, sok változtatással végezték. Pedig Vas Zoltán még 1951 

márciusában sem kételkedett a franciák szállításában, így utasította az érintetteket, hogy ne 

is tárgyaljanak mással.102 Magyar részről annyira kiélezetté vált a várakozás, hogy 

kényszerűségből már a hiányzó berendezések hazai legyártását is kilátásba helyzeték a 

vészforgatókönyvben. Így az 1951. december 31-i üzemindítást előbb 1952. április 4-ére 

halasztották (így is csak 50%-os kapacitással).103 Végül a kénsavgyár ünnepélyes átadására 

csak 1952. június 8-án került sor: Czottner Sándor bánya- és energiaügyi miniszter 

mondott ünnepi beszédet, emellett jelen volt Gerő Ernő, ezen kívül Bajtai Károly, a 

szolnoki Városi Pártbizottság titkára és Gattyán Ferenc építésvezető is. A megnyitó 

beszédben a hallgatóság hallhatott az éhező nyugati munkásokról, miközben nálunk 

minden 5. napon egy új üzemet adtak át a népgazdaságnak, sőt szó volt a nyugati 

atombombákról és „pestisbombákról” is.104     

A gyár nemcsak a tervezés esetében, hanem a nyersanyag beszerzésénél is külföldi 

partnerekre szorult. Úgy tervezték, hogy a nyersanyagok egy része Szczecinen105 és 

Trieszten keresztül érkezhet a tenger felől és a kikötőkben rakják vasútra, míg más 

részüket, a piritet és a foszfátot Romániából, Bulgáriából és Csehszlovákiából biztosították 

már az 1951-es esztendőre is. Sőt, 1952-re a Szovjetunió kilátásba helyzete, hogy minden 

mennyiségben tudja garantálni a foszfát szállítását Magyarország részére.106 A 

                                                 
100 A beruházással kapcsolatban felmerült még a svájci ELEX, a svéd CELLECO és NORDENGREN, a 
francia KUHLMAN és MORITZ, az INDUSCHIMIE és a LURGI cégek ajánlata, de magyar részről 
érdeklődött a GANZ és a LÁNG Gépgyár is. MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. 45.d. 144.; 182.p.  
 
101 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. 45.d. 660-661.p. Külföldi eljárás alkalmazása. Tőkés államokban 
alkalmazott eljárás felhasználása. 
 
102 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 37.d. Szolnoki Kénsavgyár. Tervfeladatot Jóváhagyó Bizottság 
jegyzőkönyve. Az 1951. március 6-án lezajlott ülés 2./ tárgysorozati pontjáról. 12.p.   
 
103 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. 188.d. Mappa megnevezése: A TVM tervkérdései. 682-690.p. 1951. május 
31. A TVM kénsavüzemére vonatkozó határozatok. 
 
104 Megkezdte működését vegyiparunk büszkesége, a Tiszamenti Vegyiművek. In: Szolnok megyei Néplap. 
1952. június 11. 47. szám 1.p. 
 
105 Érdekes, hogy a korabeli magyar iratok még mindig a város régebbi német nevét (Stettin) használták. 
 
106 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 37.d. Szolnoki Kénsavgyár. Tervfeladatot Jóváhagyó Bizottság 
jegyzőkönyve. Az 1951. március 6-án lezajlott ülés 2./ tárgysorozati pontjáról. 5-11.p. 
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nyersanyagot és a készterméket elsősorban vasúton tervezték szállítani, azonban még 

mindig nem zárták ki teljesen a tiszai vízi út kihasználásának lehetőségét sem, ugyanis 

Szolnokig elméletileg ezer tonnás teherhajók is közlekedhettek (bár ekkorra a Tiszán való 

szállítás gyakorlata még nem alakult ki, így a költségek is bizonytalanok voltak, nem is 

beszélve a megfelelő kikötő és a drótkötélpálya hiányáról). A munkaerő szállítását a 

Cukorgyárhoz hasonlóan busszal tervezték, a már meglévő cukorgyári buszjárat 2 km-es 

meghosszabbításával. Ehhez azonban rendbe kellett tenni a Szolnok-Tószeg közötti utat, 

amely akkor nagyon rossz állapotban volt, különösen a város külső részén. Az általános 

éberségi intézkedések keretében a gyárat betonkerítéssel tervezték körbevenni, amelyen 

belül rendészeti őrség és portaszolgálat is működött. Ide tartozott még a 15 tagú, a gyár 

területén lakó állami tűzoltó egység is. A gyakori, sokszor messzire kiömlő kénsav által 

okozott baleseteket merülőszivattyúkkal tervezték elhárítani, amely balesetvédelmi eljárás 

ekkor ismeretlen volt a Magyarországon korábban épült, hasonló profilú üzemek esetében. 
107 

A gyár I.A.015/B beruházási egységszám alatt108 épült meg az előzetesen tervezett 

93 millió ft keretösszegből (a teljes beruházás pénzügyi ütemterve 173 millió ft volt). 

Kapacitása napi 200 tonna, évi 72 ezer tonna 100%-os kénsav és napi 500 tonna, évi 180 

ezer tonna 16%-os szuperfoszfát volt. Az üzem más iparágakkal vertikális összefüggésben 

nem állt.109 A gyár kizárólag a belföldi igények kielégítésére kezdte meg a termelést, mert 

a kénsavra szüksége volt a vegyiparnak, a műselyem- és műrostiparnak, az ásványolaj 

iparnak, a vasiparnak és a gyapjúiparnak is. Az itt előállított oleumra a robbanóanyag ipar, 

a gyógyszeripar, a vegyipar és a nyersolajfinomító ipar tartott igényt.110   

Az I. ötéves terv másik fontos szolnoki beruházása a szalmacellulóz gyár felépítése 

volt. Az ország cellulóz szükségletének csak mintegy felét tudta biztosítani a Csepeli 

Cellulózgyár, a másik felét importból kellett fedezni, elsősorban a nyugati államokból. 

Ráadásul az ország cellulóz szükséglete is radikálisan emelkedett: az 1950. évi 30 ezer 

tonnás szükséglet helyett 1954-re már 44 ezer tonnával számoltak az előzetes tervek. A 

                                                 
107 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. 45.d. 207.; 782-785.p. 
 
108 A nehéziparon belül a vegyipar kapta az „I” kódot. A Szolnoki Kénsavgyáron kívül „IA” betűkkel 
kezdődött a Péti Nitrogénművek, a Borsodi Kokszoló, a Hungária Vegyiművek, a Krypton, az Oxygéngyár és 
a Budapesti Kénsavgyár beruházásainak tervcíme is. MOL OT TÜK XIX-A-16-b. 136.d. 174.p. 
 
109 Uo. 200-203.p. Tervezési feladat kidolgozása. Ea.: Dr. Párkány Jenő, Birtalan Lajos. 
 
110 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. 45.d. 631.p. 
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csepeli gyár kapacitását 28 ezer tonna/év fölé már nem lehetett emelni, így tervbe vették 

két újabb magyarországi cellulózgyár megépítését már az I. ötéves terv során, amelyek 

közül az elsőt Szolnokra tervezték az 1951. évre. A beruházás szükségességét tehát 

elsősorban az importfüggőség csökkenetése indokolta, amellyel jelentős deviza-

megtakarítás volt elérhető. Az új gyár kapacitását 3 ezer tonna/év mennyiségben 

állapították meg, amely 120 fő dolgozóval kezdi meg működését. A szolnoki telepítést 

többek között az indokolta, hogy az új üzemet a már meglévő Szolnoki Papírgyár vertikális 

üzemeként képzelték el, amely azzal szoros kooperációban működik. A már meglévő 

papírgyár infrastruktúrája komoly beruházási megtakarítást is jelentett (iparvágány, áram, 

gőz, víz, szennyvízelvezetés). A gyár az alföldi térségben termő gabonaféleségek szalmáját 

használta fel alapanyagul. A beruházás kezdetének 1951 márciusát, befejezésének 1952 

januárját adták meg (a kivitelező Vegyesipari Beruházási NV. már néhány nappal később, 

1950. augusztus 28-án 1953 januárjára módosította a befejezést). A gyár beruházási 

egységszáma LA 151-0-008 volt.111 A korabeli megyei sajtó az új üzem jelentőségét – a 

növekvő papírigény kielégítése mellett – abban adta meg, hogy a rizsszalmával olyan 

alapanyagot használhattak fel, amely nem volt alkalmas mezőgazdasági célokra, miközben 

ezzel egyéb szalma és nyárfa megtakarítását érték el.112     

A telepítés pontos helyszínét illetően itt is sokáig húzódott a vita, de ezúttal 

legalább az biztosnak látszott, hogy Szolnok közvetlen környezete lesz a befutó (bár Cséky 

Sándor egy alkalommal felvetette Szentendrét is telepítési helyszínül, de be kellett látnia, 

hogy a Pilis térségében nem áll rendelkezésre elegendő szalma a gyár igényeinek 

kielégítésére). A négy lehetséges szolnoki helyszín a következő volt: 

− a papírgyár területén az iparvágány és a garázs között 

− a papírgyártól D-re lévő szántóföld, amely házakkal volt körbeépítve 

− az országút és a Tisza gátja közötti terület, közel a cukorgyárhoz 

− a cukorgyár iparvágánya melletti szántóföld.113 

                                                 
111 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. 54.d. 753.; 782.; 792.p. 1950. augusztus 16.; SZML 39-1-72.ő.e. 35.p. A 
könnyűipar beruházásainak kódolása az ABC szerint a „K”-tól a „P” betűig terjedt. Ezen belül a 
szalmacellulóz gyár kapta az „LA” tervcímet. MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. 136.d. 177-178.p. 
 
112 A szolnoki Szalmacellulóz Gyár jelentősége. In: Szolnok Megyei Néplap, 1952. augusztus 9. 3.p. A 
rizsszalma, mint ipari nyersanyag felhasználására egyéb megoldások is adódtak, pl. értékes import fát 
helyettesítő rostlemezt lehetett belőle gyártani. Érdekesség, hogy a rostlemez gyártó üzemet Horthy Miklós 
hosszú időn át elhagyatottan álló kenderesi kastélyában kívánták létrehozni, bár a munkálatok igen 
vontatottan haladtak. In: Szolnok Megyei Néplap, 1953. augusztus 8. 3.p. Mikor készül el végre a kenderesi 
rostlemezgyár? 
113 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 38.d. Mappa megnevezése: Papíripar/Szolnoki Szalmacellulóz Gyár. 
Jegyzőkönyv az OVHB 1950. szeptember 25-én megtartott üléséről.  
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Az OVHB 1950. október 16-án megtartott ülésén Cséky Sándor már közvetlenül a 

papírgyár melletti telepítést szorgalmazta, amely véleménye szerint sem volt a 

legkedvezőbb megoldás városrendezési szempontból, azonban a termelés érdekei és a 

gazdaságosság felülírták a többi szempontot. Ennek ellenére mind HM, mind a Szolnoki 

Városi Tanács sokáig nem akarta elfogadni a papírgyár mellé való telepítést. A Tanács 

inkább a kénsavgyár mellett, a várostól távolabb látta volna szívesen a bűzös gázokat 

kibocsátó gyárat. Azzal érveltek, hogy az elfogadott helyszín lakott és csak 80 m 

távolságra volt a megyei kórháztól.114 A HM lobbistái ezzel szemben azt szerették volna 

elérni, hogy ne csak a papírgyár segédüzemeként működő cellulózgyár épüljön, hanem egy 

jóval nagyobb, különálló kombinátról álmodtak, amely a HM felmerülő igényeit is 

kielégítette volna. Ezt a felvetést a bizottság elvetette, ugyanis még az előző, szeptember 

25-én lezajlott ülésen tisztázták, hogy egy nagyobb, százmilliós kombinát megépítésére az 

I. ötéves tervben nincs lehetőség. 115 

 A Magyarországon ismert új technológia beszerzése a szalmacellulóz gyár esetében 

is meglehetősen vontatottan haladt, ugyanis a magyar külkereskedelmi szervek általában 

csak igen lassan tudták feladataikat konkretizálni. Az ’50-es évek elején hiányosan voltak 

még feltárva a külföldi beszerzési lehetőségek mind a nyugati, mind a „népi demokratikus” 

államokban. A szalmacellulóz gyár esetében is előfordult, hogy egy konkrét megrendelésre 

csak 2 hónap elteltével érkezett válasz, amelyben nemcsak a TECHNOIMPEX 

külkereskedelmi vállalat tehetetlensége és tapasztalatlansága játszott szerepet, de sokszor a 

külföldi partnerek sem reagáltak túlzottan rugalmasan. A szervezetlenséget jól mutatja, 

hogy a TECHNOIMPEX előbb olaszországi gépek megvásárlását javasolta, aztán 

Bizóniában érdeklődött, majd osztrák és keletnémet szállítási lehetőségek után kutatott, 

miközben nem zárta ki teljesen egy esetleges finn üzlet megkötését sem. Mivel mindegyik 

kapcsolat bizonytalan volt, itt sem zárták ki végső lehetőségként magyar vállalatok 

bevonását a gépi berendezések gyártásába, de az itthon soha nem gyártott gépek 

legyártásának tervbe vételét a Láng Gépgyár még az OT határozott kívánságára sem 

kívánta tervbe iktatni.116 A szolnoki gyárat azonban minél hamarabb szerették volna 

                                                                                                                                                    
 
114 Uo. A Tervfeladatot jóváhagyó bizottság ülése. 1951. április 17. 
 
115 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. 54.d. 814.p. Jegyzőkönyv az OT Beruházási és Telepítési Főosztályán 1950. 
október 5-én tartott értekezletről. 
 
116 Uo. 840-841.p. Beszámoló a Szolnoki Szalmacellulóz Gyár kérdéseiről. Ea.: Baros Rudolf.; 850.p. A 
Vegyesipari Beruházási Vállalt levele az OT felé. 1951. január 8.  
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üzembe állítani. Gyártási tapasztalatokra pedig feltétlenül szükség volt, ugyanis az ötéves 

terv második felében a szolnokinál lényegesen nagyobb teljesítményű üzem megépítése 

volt tervbe véve, ahol már szükség volt az itteni tapasztalatokra.117 A magyar cellulóz-

gyártás felfuttatása keretében – a szolnoki gyáron kívül – tervezték még két, egyenként 20 

ezer tonna kapacitású üzem felépítését még az I. ötéves terv során, majd a II. ötéves 

tervben egy újabb 20 ezer tonnás üzemmel számoltak: ezekhez képest a szolnoki beruházás 

tényleg csak bemelegítésnek tűnt.118   

 A kivitelezés előtt komoly fejtörésre adtak okot a gyár környezetszennyező 

eljárásai. A légszennyezésről és ennek kapcsán a városhoz túlságosan közeli telepítésről 

már fentebb szóltunk. A vízszennyezéssel kapcsolatban az a félelem látott napvilágot, hogy 

a gyár szennyvize miatt Tisza hasonló sorsra juthat, mint a Sajó folyó Csehszlovákia 

területén. A szomszédos államban ugyanis, az Ózdtól mintegy 50 km-re É-ra fekvő 

Özörényben119 működött egy hasonló profilú gyár, amely szennyvizével súlyos károkat 

okozott a folyóban. Ekkorra már megegyezés jött létre az ügyben a csehszlovák 

kormánnyal, de a szűrőberendezések még mindig nem kerültek felszerelésre és a magyar 

fél is elismerte, hogy a káros anyagok szennyvízből való tökéletes kivonása egy még nem 

teljesen megoldott nemzetközi vegyészeti probléma. Az özörényi tapasztalatok alapján a 

szolnoki gyár végleges jóváhagyási engedélyébe ezért feltétlenül be szerették volna iktatni 

a beruházó igazolását, hogy az ipari szennyvizet semlegesíteni tudják és a Tisza vize nem 

válik ivásra alkalmatlanná, valamint megfelel a Halélettani Intézet által megkívánt 

feltételeknek is.120 1951 májusában még egy tényező borzolta a kedélyeket: a 

kivitelezésben érintett vállalatok részéről ugyanis úgy tudták, hogy a 10 éves öntözési és 

villamosítási terv kapcsán duzzasztóművet fognak építeni Szolnok alá, aminek 

következtében a folyó sebessége erősen csökkeni fog, lehetetlenné téve a csatornáknak 

közvetlenül a folyóba vezetését.121     

                                                 
117 Uo. 843.p. Feljegyzés a Szolnoki Szalmacellulóz Gyár létesítésével kapcsolatos függő kérdések és 
nehézségek tárgyában. 
 
118 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. 195.d. 389.p. A Celluloze-Bizottság ülése 1951. július 31-én. 
 
119 Az akkor Csehszlovákiához tartozó Gömörhorka (Gemerská Horka) korábban használatos magyar neve, 
Özörény kerül elő az 1950-es évek magyar irataiban. 
 
120 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. 54.d. 764.p. Feljegyzés a cellulózgyári ipari szennyvizek tárgyában. 1951. 
május 29. 
 
121 Uo. 886.p. Az IPARTERV feljegyzése. 1951. május 15. 
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A szalmacellulóz gyár szolnoki beruházása kapcsán tetten érhető a korabeli 

hatóságok egymás közötti feszültsége is. Az Állami Ellenőrzési Központ (ÁEK) ugyanis a 

beruházás költségeinek indokolatlan megemelése miatt 1953. december 22-én kelt irata 

szerint elmarasztalta az OT IX. Beruházási és Telepítési Főosztályának korábbi és akkori 

vezetőjét, Cséky Sándort és Nógrádi Lászlót. A beruházás korábbi, 7,99 millió ft-os keretét 

ugyanis 16,4 millió ft-ra emeleték 1953 tavaszán, amely mögött az ÁEK súlyos 

mulasztásokat vélt felfedezni. Több, a tervfeladattól eltérő, részint abban nem is szereplő 

létesítmény és megoldás jött létre a beruházás során, mint pl. lúgtorony, cellulózszecskázó, 

szivattyúház, vízmű, trafó, árvízvédelmi berendezés, új szívóvezeték, a főépület szintjének 

megemelése vagy a felvonuláshoz készített új épületek. A főosztályvezetők a költségek 

megnövekedésének kivizsgálása helyett a drasztikus növekedést csupán a pénzügyi keret 

áthúzódási problémájának tüntették fel. Ezért Csékyt a beruházás előkészítésének és a 

tervfeladat jóváhagyásának során megállapított mulasztásokért, Nógrádit pedig a 

kivitelezés során az ellenőrzés irányításának és a hitelkeret-szükséglet megfelelő 

ellenőrzésének elmulasztásáért vonták felelősségre.122 Nógrádi László a felmerült vádakra 

3 levelében is reagált az ÁEK felé. Arra hivatkozott, hogy maga csak 1952. szeptember 1-

jén vette át az OT IX. főosztályának irányítását, ráadásul 1950-ben, a tervezés kezdetén a 

tervfeladatok készítése még egészen kezdetleges állapotban volt és az akkor megállapított 

összegek nem voltak megbízhatóak. Példának 3 nagyüzem építési költségeinek tervezett és 

valós összegét hozta fel: Mályi Téglagyár (35,9 millió ft→78,9 millió ft), Sztálinvárosi 

Tűzálló Téglagyár (40,7 millió ft→63,4 millió ft), Épületelemgyár (30,1 millió ft→47,6 

millió ft). Védekezésül még azzal is érvelt, hogy az elfogadott tervfeladatban a 

beruházáson belül megvalósítandó egyes külön üzemrészeket nem sorolták fel, így a 

tervfeladat számai is csak becsléseken alapultak, hiszen ilyen üzemet még nem épített az 

ország. Ráadásul az igen nagy összeget érintő „tervszerűtlen áthúzódások” igen gyakoriak 

voltak akkoriban, pl. 1953 első negyedében csak a KÖM 19 db beruházás keretösszegének 

módosítását kérte a Beruházási Banktól. Nógrádi a harmadik, 1954. május 19-én kelt 

levelében érthetetlennek nevezte, hogy az ÁEK miért foglalkozik feltűnően sokat ezzel az 

idejétmúlt kérdéssel. Véleménye szerint „az egész vizsgálat helytelen úton folyt és teljesen 

                                                 
122 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. 54.d. 743-744.p. Mappa megnevezése: Szalmacellulóz üzem – Szolnok. 
ÁEK 1953. december 22. 
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mechanikus, szakszerűtlen megállapításokra vezetett.”123 Az új gyárban végül 1954. január 

25-én kezdték meg a próbagyártást, február 16-án pedig beindult a termelés is.124 

 Az iparosodó város munkásságának ellátása érdekében az OT már 1950 júniusában 

megadta az elvi engedélyt egy tejüzem felépítéséhez. Azonban már negyed évvel később, 

1950 őszén kiderült, hogy a tejüzem telepítésére kijelölt volt leventeotthon épülete 

teljességgel alkalmatlan az üzem befogadására, ugyanis annak régi falai nem bírták volna 

el az új födémet. A telepítési költségek így érthetően jelentősen megemelkedtek, amelynek 

egy részére fedezetet csak az 1951. esztendőben elmaradó budapesti beruházás, egy 

„vajprofil” üzem felszabaduló keretéből találtak. Ráadásul gondok adódtak a kivitelezővel, 

a MEZŐTERV vállalattal is, amely túlterheltség következtében nem tudta vállalni a 

szolnoki tejüzem építésével kapcsolatos határidőket. Nekik időközben ugyanis még két 

másik, a zalaegerszegi és a miskolci tejüzem megvalósítása is feladatuk volt, viszont az 

állam részéről még azoknak a hitelkerete sem volt biztosítva, így egy újabb, bizonytalan 

hitelkeretű építkezést nem állt módjukban elvállalni. A MEZŐTERV és az OT közötti 

pengeváltásra jellemző, hogy a kivitelező szerint „a program sosem vág az előirányzott 

összeggel”, míg a Tervhivatal így érvelt a magasabb építési összeg hallatán: „mi nem 

akarunk kastélyokat, luxus építkezést, a MEZŐTERV minden luxus építkezést töröljön a 

tervből.” Ráadásul utólag az építkezés erőltetésével vádolták a szolnoki illetékeseket: 

„1950 májusában különböző szolnoki bizottságok jöttek fel és erőszakoskodtak, hogy 

Szolnokon tejüzem kell. Megfelelő épület van – mint mondták – ahol tejüzem alakítható”. 

Amikor aztán kiderült, hogy talajmechanikai okok miatt a meglévő falak nem bírták volna 

el a födém terhelését, a beruházást átmenetileg törölték a tervből. 1951-ben aztán ismét 

delegáció érkezett Szolnokról, hogy az üzemet mindenképpen meg kell valósítani, mert ez 

nekik agitációs téma a közelgő tanácsválasztások előtt.125 A Szolnoki Tejüzemet végül 

1952-ben adták át. A 2,6 millió ft-ból megvalósult üzem napi 15 ezer liter tej 

                                                 
123 Uo. 736.; 740-741.; 761-762.p. Nógrádi László levelei az ÁEK felé: 1954. január 15.; 1954. március 8.; 
1954. május 19. 
 
124 Szolnok Megyei Néplap 1954. 22. és 40. száma. 
 
125 MOL OT TÜK. XIX-A-16b. 196.d. A Szolnoki Tejüzem iratai. 307-339.p. Megjegyzés: az ipartelepítés 
azért ekkoriban is nagyban javított a lakosság választások előtti hangulatán, amit a politikai rendszer ki is 
használt. Hiába állították, hogy ez csak az elmúlt rendszerre volt igaz és az ipartelepítés ígérete az 1930-as 
években csak „képviselőválasztási kortesfogásként szolgált”. Forrás: Germuska [2004] i.m. 114.p. 
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feldolgozására volt alkalmas, bár kezdetben ennek a mennyiségnek csak ötödét dolgozták 

fel. A Szolnoki Tejüzem a megye legkorszerűbb ilyen jellegű létesítményének számított.126 

 „Május 1-jénkezdik építeni Szolnokon az ország egyik legnagyobb és 

legmodernebb gépjavító üzemét” – adta hírül 1951-es ünnepi számában a Szolnok Megyei 

Néplap. A Szolnoki Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat nemcsak Szolnok megye, hanem a 

környező megyék gépjavítási munkálatait is el kellett látnia. Az új létesítményt egyben 

mezőgazdasági gépkísérleti telepnek is szánták, ahol az új gépek első mintadarabjait 

állították elő.127 1953 szeptemberében a fenti, megvalósult ipartelepítések kapcsán jelent 

meg Csáki István, az MDP Szolnok Megyei VB titkár írása a Szolnok Megyei Néplapban 

„Az ötéves terv megváltoztatta Szolnok megye arculatát” címmel. Csáki ebben egy leírást 

közöl az iparosítás előtti Szolnokról, mint „egykor poros, piszkos vidéki városkáról”, ahol 

a lakosság 1/5-e munkanélküli volt és 1937-ben „1/3-uk váltott ki szegénységi 

bizonyítványt”.128 Nem írt viszont az iparosítás negatív következményeiről, így a város 

túlzsúfoltságáról, a lakáshiányról, a közellátási nehézségekről vagy a női 

munkalehetőségek hiányáról sem (lásd alább). 

 A szolnoki ipartelepítés egyik, az I. ötéves terv során meg nem valósult fejezete a 

piritpörk feldolgozó üzem megvalósítása volt. Pedig az 50 millió ft-os beruházással épülő 

üzem helyét az OVHB már ki is jelölte az 1951. október 9-én megtartott ülésén. Ennek 

alapján a piritpörk feldolgozó közvetlenül a kénsavgyár mellett, az ahhoz DNY-i irányban 

csatlakozó területen kapott volna elhelyezést. A két üzem egymás mellé telepítését 

egyrészt gazdaságossági szempontok indokolták, másrészt pedig az új üzem eleve a 

kénsavgyárból kikerülő piritpörköt dolgozta volna fel (összes nyersanyagának 40%-a a 

szomszédos gyárból került volna ki), amelyet szalagon vagy függőpályán gyorsan és 

olcsón lehetett volna szállítani. A két üzemet lehetőség szerint olyan közelre tervezték 

egymás mellé építeni, amennyire csak lehetséges: így ugyanis a kénsavgyár 

infrastruktúráját vehette volna igénybe az új gyár. Érdekes, mindez HM szempontból nem 

látszott aggályosnak. A piritpörk feldolgozó tervfeladatának jóváhagyására 1952. 

szeptember 12-én került sor. Ebben megadták az üzem paramétereit, amely évi 110 ezer 

tonna 10%-os nedvességtartalmú kohósítható piritpörk és kisebb mennyiségű cementréz 

                                                 
126 Beruházási adattár 1950-1971. KSH, Budapest, 1973. 154.p.; Az ötéves terv keretében épül. In: Szolnok 
Megyei Néplap 1952. 48. szám. 3.p. 
 
127 Május 1-jén kezdik építeni Szolnokon az ország egyik legnagyobb és legmodernebb gépjavító üzemét. In: 
Szolnok Megyei Néplap, 1951. május 1. 5.p. 
 
128 Az ötéves terv megváltoztatta Szolnok arculatát. In: Szolnok Megyei Néplap, 1953. szeptember 29. 3.p. 
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volt összesen évi 17, 4 millió Ft értékben. A gyárban 53 fő munkavállaló dolgozhatott 

volna. 129 Szintén az ekkor meg nem valósult szolnoki ipari beruházások sorába tartozik a 

Tiszamenti Vegyiművek keretében tervezett szuperfoszfát műtrágya üzem is. Igaz, ezt az 

üzemet később, 1963-ban végül felépítették. 

Szolnok neve, mint telepítési helyszín felmerült egy igazi mega-beruházás kapcsán 

is. Az Országos Tervhivatalban ugyanis 1952 és 1953 során hosszasan terveztek egy olyan 

gyárkomplexumot, amely a maga 190 millió ft-os költségével a megyében messze a 

legnagyobb ipari létesítmény lett volna az ötéves terv során. Az ásványolajfinomító és 

krakküzem telepítési helyszínéül Szolnok és Tiszafüred települések nevei merültek fel. 

Mindkét telepítési helyszín előnyeit és hátrányait részletesen átvizsgálva végül Tiszafüred 

tűnt befutónak, ugyanis Szolnokon már nem volt bevonható szabad munkaerő. Ráadásul 

ennek a beruházásnak elsősorban olyan telephelyre volt szüksége, ahol „más üzemektől 

szeparálva” is megoldható volt az elhelyezés, ez a HM szempont pedig a megyeszékhely 

szóba jöhető ipari telephelyén, a cukorgyár és a kénsavgyár között már nem valósulhatott 

meg. Más kérdés, hogy a szóban forgó finomítót és a hozzá kapcsolódó egyéb járulékos 

vegyipari beruházásokat végül Tiszafüreden sem építették meg (bár lehet, hogy ezt a Tisza 

élővilágáért aggódók nem is bánták).130 Szintén a meg nem valósult lehetséges szolnoki 

beruházások közé sorolható az a közelebbről meg nem nevezett „új gyár”, amely az 1950-

es megyei pártbizottsági iratok szerint 1954-ben épült volna meg az akkor még éppen 

épülő kénsavgyár mellett és mintegy 1500 főt foglalkoztatott volna.131  

Az eddigiekben kizárólag az ipartelepítéssel megvalósuló településfejlesztésről 

esett szó Szolnok esetében, pedig már az I. ötéves terv megcsillantott egy másik 

lehetőséget is a modernizálódásra, az előrehaladásra. Szolnok átmenetileg egyetemi város 

lett 1952 és 1956 között, ugyanis a Budapesti Műszaki Egyetem túlterheltségére és a 

feszített ötéves terv megnövekedett műszaki értelmiségi igényére való hivatkozással a 

Népköztársaság Elnöki Tanácsának (NET) 1951. 28. sz. törvényerejű rendeletével 

Szolnokra helyezte a korábban önállósított Közlekedési Műszaki Egyetemet (KME). A 

tervekben korábban a Szegedre való költöztetés szerepelt, de ott helyhiány miatt már a 2. 

évfolyamot sem tudták volna elhelyezni, így az ország legnagyobb vasúti csomópontja, 

Szolnok lett a kiválasztott helyszín. Gerő Ernő már egy 1951. december 27-én kelt 
                                                 
129 SZML. 39-1-72.ő.e. 132-137.p.  
 
130 MOL OT TÜK. XIX-A-16b. Isz.: 0053/IX/52. Ásványolajfinomító és krakküzem iratai, Tiszafüred. 
 
131 SZML. 39-1-72.ő.e. 10.p. 
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átiratában közölte az MDP Szolnok Megyei VB részére, hogy vizsgálják meg: 

elhelyezhető-e Szolnokon az egyetem?132 A már ekkor is túlzsúfolt és épülethiánnyal 

küzdő város kapva kapott az ajánlaton és igent mondtak az egyetem szolnoki 

elhelyezésének kérdésére, noha a szükséges épületeket csak a legradikálisabb 

megoldásokkal tudták biztosítani. Az új egyetemi épületek felépüléséig – amelyekre 82 

millió ft beruházási összeget hagyott jóvá az OT – ideiglenes épületeket kellett kijelölni az 

egyetem számára. A választás főépületként a Megyei Bíróság kétemeletes épületére esett 

(amelynek földszintjén addig az állami levéltár is működött), de kollégium céljára igénybe 

vették a Tisza-parti pénzügyőri laktanya 3 emeletes épületét és a művésztelep egy részét is. 

A tanárok elhelyezésére, lakások biztosítására rendkívül népszerűtlen intézkedéseket 

kellett hozni a lakáshiánnyal küzdő városban. De a helyi hatóságok mindent megtettek, 

hogy egyetemi város legyen Szolnokból és ez által is teljesülhessen az ötéves tervben 

szereplő nagy kihívás: „Szolnokot kultúrcentrummá kell fejleszteni”. Az oktatás 1952 

őszén meg is indulhatott. 133 

 Amint fentebb említettük, az egyetem számára jelentős beruházási összeggel új 

épületeket kívánt felépíteni az állam. A leendő egyetemi épületek helykijelölésével 

kapcsolatban összesen 6 alternatíva vetődött fel: ezek közül 5 a város beépített területein 

belüli terv volt, amelyek azonban – kettő kivételével – jelentős számú lakás szanálásával, 

bontásával és kitelepítésekkel jártak volna. Az OT illetékes bizottsága végül 1953. május 

19-én döntött úgy, hogy a Tisza bal partján lévő, addig beépítetlen területen fog felépülni 

az egyetemi komplexum, még ha az építkezés jelentős többletköltséggel is jár 

(árvízvédelem, a mélyen fekvő területek feltöltése). A döntés meghozatalakor nagy 

fejtörést okozott az a korabeli szovjet városépítési gyakorlattal való egyeztetés, miszerint a 

közintézményeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a város lakosságának kollektív 

összetartozását kifejezzék, amennyiben pedig az adott várost folyó szeli ketté, akkor a 

legfontosabb létesítmények mindig a folyó partján helyezkedjenek el. A HM 

akadékoskodása miatt a helyszínnek a Tisza-hídtól legalább 250 méterre kellett lennie, 

viszont a terület korlátlanul bővíthető volt. Az ülés végén mintegy zárszóként elhangzott, 

hogy „Szolnok elég jellegtelen város, de éppen a szocialista városépítés révén válik majd 

                                                 
132 MOL OT TÜK. XIX-A-16b. Isz.: 00223/IX/1953. Közlekedési Műszaki Egyetem, Szolnok.  
 
133 Kaposvári Gyula [1986]: A Közlekedési Műszaki Egyetem Szolnokon (1952-1956). In: Szolnoki Közélet. 
A Szolnok Városi Tanács tájékoztatója. 1986. 21-31.p. 
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reprezentatívvá.”134 Minden bizonnyal az időközben lezajló bel- és gazdaságpolitikai 

átrendeződés is hatással lehetett arra a döntésre, amely már 1953 nyarán véglegessé vált: 

Szolnokon belátható időn belül nem lesz egyetemi építkezés a „túl magas költségek” miatt. 

Innentől fogva az ideiglenes épületekben elhelyezett egyetem állandó bizonytalanságban 

élt, sőt a hallgatók közel felét (és az egész vasútépítő szakot) még 1953-ban Budapestre 

helyezték át. Szolnok, mint egyetemi város már-már megvalósulni látszó álma végül a 

NET 1955. 31. sz. törvényerejű rendeletével oszlott végleg szét. A rendelet „A Budapesti 

Műszaki Egyetem szervezetének módosításáról, valamint a Szolnoki Közlekedési Műszaki 

Egyetem megszűntetéséről” címet viselte és kimondta, hogy a város rövid életű 

felsőoktatási intézménye a következő két esztendő során fokozatosan a fővárosba fog 

költözni.135 

 A szolnokiak és a város vezetése nem könnyen nyugodott bele az egyetem 

elvesztésébe: erről tanúskodik a Szolnoki Városi Tanács 1956. június 22-én lezajlott ülése 

is, amikor kijelentették, hogy a város ragaszkodik az egyetemhez és Szolnok egyetemi 

város szeretne maradni. Ennek az elképzelésnek a nyomatékosítására még nyáron szolnoki 

küldöttség utazott Budapestre, ahol Erdei Ferenc, a minisztertanács elnökhelyettese 

fogadta őket. A szolnokiak érvei között többek között az szerepelt, hogy a világ 

országaiban az egyetemek általában nem a fővárosokban működnek, ráadásul azt a 

közismert tényt is kifejtették Erdeinek, miszerint ha akkoriban valaki Budapesten végzett, 

már nem szívesen akart vidékre menni dolgozni.136 A tárgyalás után még bizakodó 

szolnoki elöljárók 1956. szeptember 9-én kapták kézhez a kérésükre adott elutasító 

határozatot, amelyben Erdei Ferenc azt ajánlotta, hogy „ne folytassanak további harcot a 

határozat megváltoztatásáért.” A szolnoki vezetés 1956 nyarán és kora őszén tett kísérletét 

– mint a megváltozott közgondolkodás mutatóját – már az októberi forradalom 
                                                 
134 MOL OT TÜK. XIX-A-16b. Isz.: 00223/IX/1953. Közlekedési Műszaki Egyetem, Szolnok. Az egyetem 
telepítésének korábbi időszakáról még: SZML. 39-1-72.ő.e. 206.p. Az OT elnökének levele az MDP Szolnok 
megyei Pártbizottságához. 1952. február 5. Tárgy: Közlekedésmérnöki Műszaki Egyetem (Szolnok) 
beruházási céljának megállapítása. 
 
135 Kaposvári [1986] i.m. 24-27.p. 
 
136 Országos problémaként jelentkezett, hogy vidéki munkahelyre megfelelő végzettségű szakembert igen 
nehéz volt találni. A Szolnok megyei iparosítás során is többször előfordult, hogy pusztán azért nem lehetett 
akár egyes vezető beosztásokba mérnököt vagy egyéb szakembert szerződtetni, mert a munkahely vidéken, 
Budapesttől vagy más nagyvárosoktól távol helyezkedett el. Ezt állapították meg a Törökszentmiklósi 
Mezőgazdasági Gépgyárnál is 1953-ban: „Vidékre főmérnököt kinevezni, aki származásilag is, szakmailag is 
jó, nagyon nehéz dolog. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy ilyen, vidékre kinevezett vezető állásban lévő 
elvtársak egy-két év után a falusi életet megunják és visszavágyódnak a nagyvárosba.” MOL M-KS-276-
95/134.ő.e. Az MDP KV IKO iratai, Szolnok megye. Molnár György vállalat igazgató levele Zoltai 
főmérnök felmondásának ügyében 1953. október 26. 187.p.  
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előszeleként is értékelhetjük, ugyanis ilyen típusú ellentmondás a központi akaratnak az azt 

megelőző években szinte elképzelhetetlen volt. Igaz ugyan, hogy az 1956-os forradalom 

után, decemberben pl. a Tiszavidék című lap137 még cikket írt az egyetem fontosságáról, de 

a döntés végleges volt és az egyetem végleg elhagyta a várost.138 Talán a szolnoki KME 

sorsa is mutatja, hogy ebben az időszakban egyetlen település sem versenyezhetett 

Budapest fejlesztési lehetőségeivel, hiszen még azt az egyetemet is visszatelepítették a 

fővárosba, amely – jóllehet, ha komoly elhelyezési nehézségek árán is – de megtelepedett 

és meggyökeresedett egy vidéki városban. Ráadásul az egyetem itt elhelyezett 

közlekedésmérnöki kara (a vasút-üzemmérnöki és a gépjármű-üzemmérnöki tagozattal) jól 

beleilleszkedett volna Szolnok, mint régi „vasutas város” profiljába és az egyetem „teljes 

felfutása” idején itt tanuló 1100-1200 fős hallgatóság újabb perspektívákat nyújthatott 

volna a város további fejlődése, fejlesztése terén. Ezt a decentralizációs elképzelést tehát 

még akkor is „visszacsináltak”, amikor az már jó úton haladt volna a vidéki megerősödés 

felé.139   

 

Jászberény: „kulákvárosból” a „modern nagyüzemek városa”140 
 

 Jászberényt Szolnok megye I. osztályú települései közé sorolták. A város, mint a 

Jászság központja, kistáj központ szerepét töltötte be. Jelentős munkaerőfeleslegét a 

közeljövő ipartelepítésével lekötni látták. Intézményei, már kialakult központi szerepköre 

                                                 
137 Az 1956-os forradalom eseményeinek hatására a Szolnok Megyei Néplap előbb néhány napig  „A Nép 
Lapja”, majd ezután 1956-ban és 1957-ben „Tiszavidék” címen jelent meg, visszatérve ezzel a rákosista 
diktatúra előtti címéhez, amely cím alatt 1945 és 1949 között adták ki alapot. 
 
138 Kaposvári [1986] i.m. 28.p. 
 
139 További adalékok Szolnok szocialista iparosításának első éveiről: Sebők Balázs [2009]: Szolnok 
iparosítása és az első ötéves tervidőszak (1950-1954). In: Zounuk. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár 
Évkönyve. 24. sz.  
 
140 Az MDP Államgazdasági Bizottságának 1950. január 24-én lezajlott ülésén minősítették Jászberényt 
„kulákvárosnak”, ahol emiatt társadalompolitikai szempontból is kiemelten fontosnak tartották az 
ipartelepítést. Forrás: MOL-M-KS-276-112-44.ő.e. Az ülés 3. napirendi pontja. Megjegyzés: amint korábban 
már Belényi Gyula is kimutatta, az MDP az alföldi agrárvárosokat egyszerűen „kulákvárosoknak” tekintette 
és a velük szemben kialakított politikáját a „kulák elleni harc” szempontjával kapcsolta össze. Forrás: 
Belényi [1996] i.m. 100.p. Két és fél esztendővel később, már az ipartelepítések után a várost a megyei sajtó 
keresztelte el a „modern nagyüzemek városának” egyik 1952-es cikkében (itt ismét olvasható a 
„parasztváros” elnevezés Jászberény múltjával kapcsolatban). In: Jászberény, a modern nagyüzemek városa. 
Szolnok Megyei Néplap, 1952. szeptember 17. 75. szám. 3.p. 
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kiválóan alkalmassá tették a megye nyugati részének megszervezésére.141 A megye 5 

kiemelt városa közül Jászberény lélekszáma 1949-ben 27.515 fő volt, amelynek 2/3-a, 

18.350 fő belterületi lakos. Foglalkozását tekintve a lakosság 57,8%-a mezőgazdasági, 

18,4%-a ipari kereső volt, 6,5% dolgozott a közszolgálatban és 17,3% volt található 

„egyéb” szférában. Az alapvetően mezőgazdasági népesség lakta város ipara a 

következőképpen nézett ki:  

− egy kapacitását nem teljesen kihasználó téglagyár (30-40 fő) 

− egy villanyüzemű hengermalom (50 fő)  

− egy dohányszárító és dohánybeváltó (80-200 fő)  

− Magasépítő Nemzeti Vállalat (500 fő) és annak asztalos üzeme (20-30 fő) 

− egy műjéggyár.  

Építés alatt állt már az Aprítógépgyár142, amely ekkor úgy tűnt, ütemezve mintegy 

3000 munkást fog foglalkoztatni (1951: 600, 1952 eleje: 1000 fő). Az épülő gyár 

segédmunkás-szükségletét a meglévő jelentéktelen helyi ipartól nem látták veszélyeztetve 

– áll a TERINT egyik jelentésében.143 Jászberény az alábbi leállított üzemekkel is 

rendelkezett: egy olajütő, egy korszerűen berendezett ecetgyár, egy nyersbőr feldolgozó 

üzem, egy szőrmeárugyár, egy malom és egy konzervgyár, amely ekkoriban lett átalakítva 

szeretetházzá. Az 1951. június 18-án elkészített városvizsgálat az ipartelepítésre alkalmas 

további befejezetlen vagy ideiglenesen használt épületeket is számba vett: tető alatt álló 

vasbeton vázas iskola, Lehel Ház (honvédségi használat alatt).144 

 A Jászberény vonzáskörzetéhez tartozó településeken145 semmiféle jelentősebb 

iparral nem számoltak a helyzetjelentés készítői az adott pillanatban, bár Jászjákóhalma 

község nagyszámú cipészét és asztalosát megemlítették. Jászberény és vonzáskörzetének 

teljes lakossága mintegy 90 ezer főre rúgott.146 Jászberény esetében a mezőgazdaság 

                                                 
141 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 21.d. A TERINT Területrendezési Főosztályának 1951. december 21-én 
elkészült, Szolnok megyére vonatkozó kötete. II./2. Jelentős települések. 
 
142 Máshol, szintén a TERINT irataiban az Aprítógépgyárat „Mezőgazdasági Gépgyárként” említik.  
MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 9.d. Városok, községek, települések H – Ki. A Jászberényről szóló résznél. 
 
143 MOL OT TÜK. XIX-A-16b. 21.d. 141.p. Mappa megjelölése: ITI (Ipariépület Tervező Intézet). 
144 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 21.d. Jászberény tervezési programvázlata.; MOL TERINT TÜK. 
XXVI-A-1. 9.d. Feljegyzés Jászberény ipartelepítési lehetőségeinek vizsgálatáról. 
 
145 Alattyán, Jánoshida, Jászapáti, Jászárokszállás, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, 
Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Jásztelek, Pusztamonostor, Szentlőrinckáta. 
 
146 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 21.d. Jászberény tervezési programvázlata. 
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gépesítése révén mintegy 5 ezer fő városba való beköltözésére számítottak, így 50 éves 

távlatban már mintegy 50 ezer fős városi népességgel számoltak abban az esetben, 

amennyiben ezek megélhetése az időközben ipartelepítés révén biztosítva lesz.147 

Jászberény 1951. november 22-én elkészült „Területfelhasználási Javaslata”148 alapján a 

város iparfejlesztését három tényező indokolta: a politikai szempontok (lásd: kulákváros), 

a Zagyvából való ipari víznyerési lehetőség, illetve a mezőgazdasági nyersanyagok 

jelenléte (a megyére vonatkozó anyagban elsősorban a gépipar fejlesztésére láttak előnyös 

lehetőséget, amelyet a felszabaduló mezőgazdasági munkaerő és a salgótarjáni iparvidék 

közelsége generált volna). 149 

 A vizsgálatok idején Jászberényben igen nagymérvű volt az ingázás (korabeli 

szóhasználattal élve „ingavándorforgalom”, illetve munkásvándorlás). A kiadott utazási 

igazolványok szerint 686 fő volt azoknak a családosoknak vagy 20 éven aluliaknak a 

száma, akik más városokba jártak munkába és onnan kedvezményes vasúti jeggyel 

hetenként hazajártak családjukhoz. És ebbe a számba még nem foglaltattak bele azok a 20 

éven felüli nőtlenek, akik a korabeli kedvezményekre nem voltak jogosultak, így a MÁV-

nál nem is lettek nyilvántartásba véve. A két számot összeadva minimum ezer főre 

becsülték a munkába eljáró jászberényi ingázók számát annak ellenére, hogy a meginduló 

építkezések hatására a városban ekkor már „jelentékeny munkaalkalmak” voltak, igaz, 

ezek zöme egyelőre idényszerű építkezésekhez kapcsolódott. A vizsgálat „rejtett 

munkaerőtartalékkal” is számol, amely elsősorban kihasználatlan női munkaerőben 

nyilvánult meg: a város lakosságából 12.589 fő volt a keresők és 14.926 fő az eltartottak 

száma.150 A Jászberénnyel kapcsolatos tervek tehát egyrészt az ingázás megkötésével 

helyben tartották volna az addig mobil helyi munkaerőt, másrészt viszont a belső vándorlás 

következményeként a városi lakosság megnövekedésével számoltak az ipartelepítések és a 

társadalompolitika következtében. A még létező munkanélküliség felszámolása után már a 

lehetséges munkaerőtartalékok iparba irányításával is számoltak, amely a mezőgazdasági 

                                                 
147 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 9.d. Feljegyzés Jászberény ipartelepítési lehetőségeinek vizsgálatáról. 
 
148 A TERINT fennmaradt iratai között minden vizsgált település esetében előbb egy tervezési 
programvázlatot készítettek, majd ennek mintegy összegzéseként, kivonataként megszületett a 
területfelhasználási javaslat is. A kettő adatai, mint fent is láthatjuk, nem minden esetben egyeztek.  
 
149 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 21.d. Fejlesztési terv. III./1. Szolnok megye. 
 
150 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 21.d. Jászberény tervezési programvázlata. 
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népesség egy részét és a nőket érintették volna (az ifjúság kérdésével itt egyelőre nem 

foglalkoztak). 

Jászberény városa az első ötéves népgazdasági terv időszakában kiemelt szerepet 

kapott az alföldi agrárvárosok sorában, hiszen két nagyberuházás helyét is a település 

határába tervezték. Jászberény első nehézipari üzeme, az Aprítógépgyár telepítése annak 

volt köszönhető, hogy a budapesti anyaüzem kinőtte eredeti telephelyét, míg a 

Hűtőgépgyár elődje, a Fémnyomó- és Lemezárugyár az első tervek szerint Kerecsend 

határában került volna elhelyezésre, ám az eredeti beruházási helyszínen adódó nehézségek 

miatt végül ez a kiemelt fontosságú üzem is Jászberényben épülhetett fel. A két nagyipari 

komplexum telepítésével a város arculata egy csapásra megváltozott: sohasem látott 

nagyságú és gyorsaságú építkezés kezdődött. Abban a városban, ahol addig csak kézműves 

kisiparosok, valamint rövid életű téglagyárak működtek és a lakosság döntő többsége 

mezőgazdaságból élt, hirtelen nagy tömegben megjelentek az ipari munkások, jelentős 

mértékben átstrukturálva a népesség szerkezetét és életmódját. Az első ötéves terv végére a 

két jászberényi nagyüzemben már közel 3 ezer dolgozót foglalkoztattak, de a megalomán 

tervek a második ötéves terv végére – a családtagokkal együtt – 9 ezer ipari munkással 

számoltak Jászberényben, ami már a lakosság 1/3 részét tette volna ki.151 

Az Aprítógépgyár Jászberénybe való telepítését 1950. július 27-én engedélyezte 

véglegesen a Nehézipari Minisztérium.152 Az ipartelepítés egyik indokaként az szerepelt, 

hogy „Jászberény nyersanyagmozgatás szempontjából viszonylag kedvező helyen 

fekszik”.153  A beruházás teljes keretösszege 51,78 millió ft volt. A jászberényi 

Aprítógépgyár tulajdonképpen annak köszönhette létét, hogy a budapesti Ganz 

Vagongyárban addig folyó aprítógép-gyártás helyszűke miatt már nem volt 

továbbfejleszthető, hiszen a Ganz profilja egyre inkább a motorvonatok, a Diesel-motorok, 

a nagy szivattyúk és a vízturbinák gyártására lett átállítva. Ráadásul az első ötéves terv 

jellege miatt egyre nagyobb kereslet mutatkozott a létesítendő új Aprítógépgyár termékeire 

(ipari törő- és őrlőberendezések, téglagyári gépek), hiszen az ilyen jellegű nehézgép-

gyártás a budapesti üzemben addig nem mint főgyártmány szerepelt, „hanem mint jórészt 

kitöltő munka”. Ezen ok és a helyszűke miatt a gyártmányok kifutási ideje 12-20 hónapig 
                                                 
151 SZML 42-2-22. Az MDP Városi Pártbizottságának iratai. A város ipari üzemeinek munkájával 
kapcsolatos iratok. Jegyzőkönyv a jászberényi Aprítógépgyárban 1955. augusztus 23-án megtartott nagy-
aktíva értekezletről. Gróf Károly vállalatvezető beszámolója. 71.p. 
 
152 Uo. 4.p. Mappa megjelölése: TERINT – Gazdasági Tervező Osztály. 
 
153 Uo. 13.p. 
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is eltartott, amit már nem tudott kivárni az erőltetett iparosítás gépszükséglete. Mivel az új 

létesítmény a helyes anyagmozgatást is biztosítani tudta (amely a szűk, túlterhelt budapesti 

ipartelepen már megvalósíthatatlan volt), a gyártmányok átfutási ideje 6-12 hónapra 

rövidült volna le. 154  

A gyár építését végül a Gépipari Beruházási Nagyvállalat kapta feladatul CM-

066/B beruházási egységszám alatt.155 A munkálatok ütemezését (az építkezés 

megkezdését és befejezését) az ötéves terv szokásainak megfelelően állandóan változtatták, 

végül a gyár alapkőletételére 1950. augusztus 19-én került sor, majd egy év múlva, 1951. 

augusztus 20-án a még nem egészen befejezett gyár elkészült üzemegységeit ünnepélyesen 

felavatták és átadták a termelésnek, noha tervkötelezettként a tervszerű, folyamatos 

termelés csak 1952. január 1-jén kezdődött meg.156 Az ünnepélyes gyárátadás előtt nem 

sokkal még nem készült el a 2 emeletes irodaépület, a kazánház, a gyárkémény, a 

tűzoltószertár, a garázs, de javában folyt még a daruk felszerelése, a gépalapok betonozása 

és a meglévő gépek elhelyezése is.157 

Az Aprítógépgyár telephelyét már jóval annak Jászberénybe történő végleges 

telepítésének engedélyezése előtt alkalmasnak találták ipartelepítésre. Erről tanúskodik az 

1950. március 21-én, Perényi Imre vezetésével összeülő Helykijelölő Bizottság (É.M. VII. 

Tervezési Főosztály 8. ülés, 1. tárgysorozat) határozata, amely szerint az Aprítógépgyárat 

az eredetileg tervezett helyen, a vasúttól 80 méter távolságra érdemes telepíteni. A 

200x300 m-es ipartelephez egy vasútról leágazó iparvágány és a vasútállomásig kiépített 

útról leágazó új útszakaszra is szükség volt. A Helykijelölő Bizottság szerint a város ÉNY-

i részére tervezett üzem elhelyezése az uralkodó szélirány szempontjából kifogásolható 

volt, ám a tervezők végül arra az elhatározásra jutottak, hogy „mindez a várost nem fogja 

zavarni, mert a termelés füsttel-korommal nem jár, csak a központi fűtéshez szükséges 

tüzelőanyagot tüzelik el”. Ugyanezen megfontolásból nem tartották aggályosnak, hogy az 

ipartelep a lakásépítésre kijelölt területtel közvetlenül érintkezik, mert „az üzem ártalmai a 

                                                 
154 MOL OT TÜK. XIX-A-16b. 21.d. 33-34.p. 
 
155 Uo. 5.p. A nehézipar beruházásainak kódolása az ABC szerint az „A”-tól a „J” betűig terjedt. Ezen belül a 
nehézgép-gyártás kapta a „C” tervcímet, az „M” betű pedig azt a sorszámot mutatta meg, hogy az adott gyár 
hányadik a sorban a nehézgép-gyártáson belül (az ABC betűinek sorrendjét figyelembe véve). MOL OT 
TÜK XIX-A-16-b. 136.d. 104.; 172.p. 
 
156 Nagy József – Tóth János [1970]: Jászberény város története a felszabadulástól napjainkig. 138.; 140.p. 
 
157 SZML. A Jászberényi Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának iratai. Az 1951. augusztus 2-án lezajlott 
ülés jegyzőkönyve. 998.p. 
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lakóterületet nem veszélyeztetik”. Noha a Helykijelölő Bizottság beépítésre rendelkezésre 

álló teljesen üres területről beszélt, a létesítendő iparvágányhoz készült térképen a 

gyártelep helyén még egy tanyaépület is látható. A telephelyet a HM, a TERINT és a GÉTI 

(Gépipari Tervező Intézet) is elfogadta.158 

A Helykijelölő Bizottságnak a létesítendő új ipari üzemhez kellő számú munkaerő 

meglétéről is meg kellett bizonyosodnia, így kimutatást készítettek Jászberény és 

környékének mezőgazdasági munkaerőviszonyairól. Az 1948-as adatokra támaszkodva 

kiderült, hogy a gyár vonzáskörzetében lévő, Jászberénnyel együtt 17 település kettő 

kivételével munkaerő-felesleggel rendelkezik, csak Hatvanban és Szentmártonkátán volt 

bizonyos fokú munkaerőhiány. A város lakossága 1948-ban 27.515 főt tett ki, amelynek 

32,2%-a külterületi népesség volt. 159  

Az új gyár teljes munkaerőszükséglete teljes kapacitásnál 670 fő volt az előzetes 

tervek szerint, amelyből 370 fő szakmunkás, 200 fő segédmunkás és 100 fő műszaki 

értelmiségi, ezen felül 50 fő ipari tanuló fogadását is tervezték. A gyár beindításához 50-60 

fő „különös képzettségű” szakmunkásra és 20 fő műszaki értelmiségire volt azonnal 

szükség, akiket egyrészt a városból elszármazott, vagy naponta eljáró munkások közül 

próbáltak verbuválni: „beszerzett értesüléseink szerint Jászberényből mintegy 50 vasgyári 

munkás jár el naponta dolgozni” – olvasható az előzetes felmérésben. A fenti kimutatások 

alapján csak a városban a mezőgazdasági munkaerőfelesleg mintegy 1100 főt tett ki, míg 

az 1 órán belül megközelíthető területeken ez kb. 6400 főre rúgott.160 Az új gyár tervezői 

térképet készítettek, amely megmutatja, mely környező területekről és településekről lehet 

a gyárat 1 órán belül elérni. A térképről kiderül, hogy gyalog csak Jászberényből és a 

környező tanyavilágból érhető el a gyár ily módon, míg Jászárokszállás, Jászdózsa, 

Jászjákóhalma, Jásztelek, Alattyán, Pusztamonostor, Szentlőrinckáta és 

Jászfelsőszentgyörgy körzetéből legalább kerékpár kellett, hogy 1 órán belül beérjen a 

dolgozó az üzembe. Zsámbok, Jászfényszaru, Nagykáta és Jászapáti településekről 

autóbuszon, a Hatvan és Újszász közötti térségből pedig vasúton való utazás segíthetett az 

1 órán belüli elérhetőséghez.161 

                                                 
158 MOL OT TÜK. XIX-A-16b. 21.d. 57.; 64.; 83.; 107.p. 
 
159 Uo. 61-62.p. 
 
160 Uo. 63.p. 
 
161 MOL OT TÜK. XIX-A-16b. 21.d. 74.p. 
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Az előzetes tervek szerint az üzem a gyártmányokhoz való acél- és szürkeöntvény-

mennyiséget, valamint a hengerelt anyagot Budapestről és Diósgyőrből kapta, tehát csak 

magyarországi nyersanyaggal dolgozott.162 A legyártott gépek jelentős része (45-50%-a) 

azonban már a budapesti üzemből is exportálásra került. Az előzetes üzemmenet-leírás 

hangsúlyozta, hogy a gyártott gépek minősége azonos szinten volt a külföldi piac hasonló 

gyártmányaival, így a baráti államokon túl pl. a Közel-Keleten is jelentős exportálási 

lehetőségek kínálkoztak. A létesítmény leendő kapacitását is előre megadták, ami évi 6 

ezer tonna vegyes aprítógép kb. 70 millió ft értékben: ebben különféle törők, hengerek és 

egyéb őrlőgépek, osztályozó, valamint flotáló berendezések, cementmalmok és téglagyári 

gépek szerepeltek 1 és 100 tonna súlyhatárok között. Az üzem felfuttatását fokozatosan 

tervezték, így 1953-ra vagy 1954-re már valamennyi terv szerint teljes kapacitással 

működött volna az új jászberényi gépgyár.163 „Jászberény apró, csinos házai közül, a 

semmiből nőtt ki ez a komor épületóriás. Sokáig csak a szürke betonoszlopok, 

áthatolhatatlannak látszó állványrengeteg látszott a dohánygyár – hozzá képest – apró 

épülete mögül…” – olvashatták a tudósító propagandisztikus beszámolóját a Szolnok 

Megyei Néplap olvasói. A kor szellemére jellemző, hogy Jászberényt „alföldi 

parasztvároskának” jellemezték, lakóit pedig már-már elmaradott embereknek, „akik előtt 

még a gyárkémény is csaknem ismeretlen volt”. A cikkből megtudható, hogy a munkások 

a Ganz műhelyeiben sajátították el a szakmát, akik közül sokan „eddig Nagykátán és 

Pesten hánykolódtak kisegítő munkán.”164 

Még javában folyt az országos szintű nagyberuházás, az Aprítógépgyár építése, 

amikor váratlanul egy másik, az elsőnél is nagyobb méretű és több munkást foglalkoztató 

ipari üzem jászberényi telepítéséről érkezett hír a városba. A TERINT 1951. április 6-án 

kelt határozata értelmében az Országos Városrendezési és Helykijelölő Bizottság a BÉTA 

Vegyiművek Beruházó Vállalat által létesítendő GH létesítmény helyét Jászberénytől 

ÉNY-ra, a Zagyva folyó kanyarulatánál jelölte ki, miután a fenti terület a telephellyel 

                                                 
162 Alig másfél évvel a gyár indulása után kiderült, hogy az Aprítógépgyárnak szüksége lenne egy saját 
öntödére, hogy ne legyen kiszolgáltatva a sokszor akadozó anyagszállításoknak. Amint a gyár akkori 
igazgatója, Gróf Károly fogalmazott, „enélkül féllábú óriás maradunk és csak kooperációs munkával tudunk 
előremenni.” Az öntödét csak 1975-ben építették meg… In: Nagy kapacitású öntöde, esti ipari technikum 
létesül Jászberényben. Szolnok Megyei Néplap, 1952. december 14. 1.p.   
 
163 MOL OT TÜK. XIX-A-16b. 21.d. 32-33.; 36-37.; 52.p. 
 
164 Jobb munkával köszönik meg az új gyárat a jászberényi Aprítógépgyár dolgozói. In: Szolnok Megyei 
Néplap, 1951. október 27. 5.p. 
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szemben támasztott igényeket kielégítette.165 A beruházás megnevezése: GH, beruházási 

egységszáma DK 297-0-196.166 Jászberényben hivatalosan élelmezésipari gépgyár épült 

99,16 millió ft teljes beruházási összeggel, amely közel kétszerese volt a másik jászberényi 

gyár előirányzott beruházási összegének. A valóságban azonban hadianyagot gyártó üzem 

létesült a város határában, amelynek fő feladata a különböző űrméretű tüzérségi 

lőszerhüvelyek gyártása volt. Az új üzemben foglalkoztatottak létszámát összesen 2370 

főre tervezeték, amelyből szakmunkás és betanított munkás 1816 fő, segédmunkás 418 fő, 

szellemi dolgozó pedig 136 fő volt.167 A gyár működtetéséhez szükséges 216 fő 

szakmunkás-létszám eléréséhez ekkor szakmunkásképzés Jászberényben nem volt 

biztosítva, csak a tervekben szerepelt a szakmunkásképző-tanfolyamok beindítása.168   

Az újonnan telepítendő üzemet eredetileg a heves megyei Kerecsend település 

határában akarták felépíteni egy erdős völgykatlanban, azonban az eredeti helyszínen több 

nehezen áthidalható műszaki, építési és egyéb probléma is akadt, ezért inkább a frissen az 

iparosítás útjára lépett Jászberényt szemelték ki az új üzem telepítésére. A kerecsendi 

nehézségek egy 1951. február 28-án keltezett, az Építésügyi Minisztérium által kiadott irat 

szerint már ismertek voltak az illetékesek előtt, akik azonban ekkor még ragaszkodtak az 

eredeti helyszínhez. 169 Tavasszal viszont már egyértelműen Jászberény volt megjelölve az 

„élelmezésipari gépgyár” építésének helyszínéül. Az új ipari üzemhez a kellő számú 

munkaerőt áthelyezésekkel és átképzős tanfolyamok beindításával kívánták biztosítani. Az 

Aprítógépgyárhoz hasonlóan számításba vették a környéken dolgozó falusi munkásokat is. 

Tudták, hogy vonatok és autóbuszok megfelelő menetrendi közlekedéséről külön 

gondoskodni kell, hogy „a dolgozók minden különösebb fáradtság nélkül juthassanak 

munkahelyükre.” Az autóbusz-közlekedést az üzem és az üzemi környék között a 

munkaidő kezdete előtt és befejezése után ¾ órával tervezték indítani, ami minden 

                                                 
165 MOL XIX-F-6-h. 104.d. Oldalszámozás nélkül. Mappa megnevezése: GH I. tervfeladat. 
 
166 A Fémnyomó- és Lemezárugyár beruházási egységszámán belül a „D” betű a tömegcikkipart jelenti, mint 
a nehézipar egyik ágazata. MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. 136.d. 172.p. 
 
167 MOL XIX-F-6-h. 104.d. GH I. tervfeladat. 
 
168 Uo. TERINT 1951. április 6-án kelt határozata. 
 
169 MOL XIX-F-6-h. 104.d. GH I. kötet. Építésügyi Minisztérium. VII/Település- és Épülettervezési 
Főosztályon megtartott X/Bizalmas Tervbíráló Értekezletről. 1951. február 28. 1-6. p. 
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műszakra vonatkozott. A vonatközlekedés műszakokhoz való beállítását is előre tervezték, 

sőt külön munkásvonatok indítását is tervbe vették.170 

Az előzetes elképzelések szerint a Fémnyomó- és Lemezárugyárban gyártott 

minden termék kizárólag a honvédség részére készült volna. „Exportra vagy egyéb 

fogyasztásra történő gyártás nincs, így devizabevétel nem várható. Külföldi lehetőségének 

biztosítására nincs szükség.”171 Az előzetes tervekkel ellentétben a kivitelezés során már 

egyértelműen arra törekedtek, hogy a gépek polgári profilgyártásra is alkalmasak legyenek, 

így speciális, csak egyfajta munkára alkalmas gépeket nem szereltek fel a gyárban.172 A 

gépek beszerzésénél elsősorban arra törekedtek, hogy hazai vagy a tervállamok piacán 

beszerezhető gépekkel legyen a gyár felszerelve, de számoltak olyan speciális 

berendezések tervezésével is, amelyeket készen nem lehetett kapni.173 A szerszámgépi 

berendezéseket a fenti piacokon kapható legjobb gépekből választották ki és minden téren 

a lehetőségek szerinti legnagyobb korszerűségre törekedtek. Gondot jelentett a 

kivitelezésénél, hogy Magyarországon akkor hasonló profilú, önálló egységként működő 

üzemmel nem lehetett összehasonlítani az épülő gyárat, külföldi üzemet pedig még 

szakirodalomban sem állt módjukban megismerni a tervezőknek még a baráti országokban 

sem.174 További problémaként merült fel, hogy a betekintésre adott szovjet technológia 

nem lágyvasból, hanem rézből készült hüvelyekre vonatkozott, így ebben az esetben is 

fennállt a bizonytalanság.175 A gyár termékeinek kiinduló anyagát réz híján ugyanis az 

Ózdi Hengerműből való lágyvas tárcsák adták, így a szovjet helyett a magyar gyárak 

technológiáját voltak kénytelenek átvenni. Ebben az esetben anyaghiány miatt mégsem 

                                                 
170 Uo. TERINT 1951. április 6-án kelt határozata és uo. GH IV. kötet 341/2. Szervezési megoldások. 
 
171 Uo. TERINT 1951. április 6-án kelt határozata. 
 
172 A jászberényi üzemmel szemben az 1950-es évek elején rohamtempóban épített új hadiipari üzemek 
többségét eredetileg kizárólag haditermelésre tervezték, úgynevezett polgári vagy váltóprofillal nem 
rendelkeztek (azaz „civil” termékek gyártására nem voltak berendezkedve). Forrás: Germuska Pál [2003]: A 
magyar hadiipar a hatvanas évek elején. In: Rainer M. János (szerk.): Múlt századi hétköznapok. 
Tanulmányok a Kádár-rendszer kialakulásának időszakáról. 1956-os Intézet, Bp. 96.p. Megjegyzés: a 
jászberényi „külső gyárban”, vagyis a Fémnyomóban már az első években gyártottak alumínium edényeket 
is, amelynek alapanyagát a nép körében „magyar ezüstnek” nevezték. In: Szolnok Megyei Néplap, 1953. 
december 16. 1.p. A jászberényi alumínium edény. 
 
173 MOL XIX-F-6-h. 104.d. GH IV. kötet. Gépészeti műleírás. 341/1. 
 
174 Uo. GH I. kötet. TERINT 1951. április 6-án kelt határozata. 
 
175 Uo. GH IV. kötet. Gépészeti műleírás. 341/1. 
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valósult meg a beruházási cél, amely a tüzérségi hüvelyek gyártását gazdaságos és 

korszerű gyártási módszerekkel írta elő.176 

A város határában kijelölt terület jellege tanyavilág volt, az ipartelep környékén 

szétszórva tanyaépületek álltak. A kisajátítandó 25,6 Ha terület nagyobb része 

szántóterület, kisebb része legelő volt.  Az ipartelepítés a meglévő főutak vonalvezetésének 

megfelelően és a táji jelleg szem előtt tartásával történt. A szolnoki Árvízvédelmi és 

Folyamszabályozási hivatal a Zagyva árvízvédelmi töltéseinek magasságát 100 m-es 

tengerszint feletti magasságra tervezte, míg az addig mért maximális vízállás a közeli 

dűlőút fahídjánál mérve 98,9 m volt a tenger szintje felett.177 A talajviszonyok 

megnyugtatónak tűntek, így az épületek különleges alapozást nem igényeltek.178 Az új 

gyár építésével kapcsolatban még a mai napi élnek a városban és környékén azok a 

történetek, amelyek a munkálatok idején az ide vezényelt rabokról szólnak. A keringő 

történeteknek van valóságalapja, ugyanis 1951 decemberében a munkaerőhiány (amely 

ekkor már országosan előforduló jelenség volt) csökkentésére a gyár beruházási főelőadója 

az Igazságügyi Minisztériumhoz fordult segítségért. Kérésüknek helyt adtak a 

minisztériumnál, így hamarosan 400 fő elítélt munkába állítása történt meg Jászberény 

határában, akiknek munkáját őrbódékból figyelték.179 

Az építendő új ipari üzemhez lakások építésének tervezése is elengedhetetlen 

feladat volt, hiszen főként a gyár beindításához nem jászberényi munkaerővel is számoltak. 

A környékről verbuvált munkások és dolgozók összességét ugyanis nem lehetett ingáztatni 

a lakóhely és a munkahely között. A kerecsendi ipartelepítéshez eleinte 48, később 100 

lakást terveztek megépíteni, ezenkívül pedig javasolták egy 4 tantermes iskola, egy 60 

gyermek befogadására alkalmas napköziotthon, valamint egészségház, orvosi rendelő és 

400 személyes kultúrház felépítését is.180 Jászberényben eleinte 50, majd 96 lakást 

terveztek a gyárhoz, amelyek 2 emeletes, 8-12 lakásos lakóházak részeiként épülhettek fel. 

Jellemző, hogy a gyár járulékos beruházásaként építendő lakásokhoz az építési költségek 

felét sem fedezte a meglévő hitelkeret, így a korábban tervbe vett 104 fős legényszállásról 

                                                 
176 Uo. GH I. kötet. 1951. február 28. 
 
177 Uo. GH III. kötet. Magasépítés – mélyépítés. 
 
178 Uo. GH I. kötet. Összefoglaló műleírás az 52.47-es törzsszámú munkahelyről. 1951. április 10. 
 
179 Hegedüs Kálmán [1970]: 15 éves a jászberényi Hűtőgépgyár. Kézirat, Szolnok. 
 
180 Uo. GH I. kötet. A kerecsendi létesítmény vázlatos ismertetése. 
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le kellett mondani, hogy lakások épülhessenek. 181 A gyár indulásakor a dolgozók 

túlnyomó része, mintegy 80%-a jászberényi, jászapáti és egyéb környékbeli lakos volt, de 

a vezetőkön kívül érkezett több jól képzett pest és csepeli szakmunkás is. A helyi 

munkaerőt a fővárosban képezték át.182 

A két jászberényi gépipari üzem telepítése is megmutatta, hogy az Alföld 

iparosítása teljesen más irányt vett a szocialista időszakban, mint ahogyan azt a két 

világháború között pl. Ruisz Rezső gondolta. Hogyan is hangzottak egykori gondolatai? 

„Aligha remélhető a vidék iparának fejlődése addig, amíg az ipari decentralizációt úgy 

fogjuk fel, hogy vasgyárak számára az alföldi városokban keresünk helyet […]”183 Amikor 

1953 tavaszán a megyei sajtó cikket közölt „Jászberény megváltozott életéről”, a városban 

már régen megszűnt a munkanélküliség és összességében a korábbi mezőgazdasági 

dolgozók közel fele vált ipari munkássá. A korabeli szokásoknak megfelelően a Szolnok 

Megyei Néplap a korábbi politikai rendszert tette felelőssé a város iparfejlődésének 

elmaradásáért. A város korábbi vezetését azzal vádolták, hogy azért nem akarták az 

iparosodást, mert akkor nem jutottak volna elegendő olcsó munkaerőhöz. „A vasúti 

fővonal építését elgáncsolták s az eredetileg Jászberénybe tervezett cukorgyárat is 

Hatvanban építették fel […] Megszüntették a város egyetlen ipari üzemét, a mész-homok 

téglagyárat is, s a Horthy-rendszer földrajz „tudósai” nagyképűen jelentették ki, hogy 

Jászberénynek nincsenek lehetőségei az iparosodásra.”184 A cikknek egy valamiben 

kétségkívül igaza volt: a város élete az ipartelepítések hatására korábban soha nem látott 

fordulatot vett.   

 

Mezőtúr, mint leendő szocialista arculatú alföldi mintaváros 
 

Az I. ötéves népgazdasági terv kezdetén a TERINT Mezőtúrral mint 

termelőszövetkezeti várossal185 számolt, amely település mintául fog szolgálni hasonló 

                                                 
181 MOL XIX-F-6-h. 104.d. GH. IV. kötet. Egyedi beruházások. 
 
182 Jászberény, a modern nagyüzemek városa. In: Szolnok Megyei Néplap, 1952. szeptember 17. 3.p. 
 
183 Ruisz [1943] i.m. 8.p. 
 
184 Jászberény megváltozott életéről. In: Szolnok Megyei Néplap, 1953. április 30. 3.p. 
 
185 Az ún. „termelőszövetkezeti városok”, vagyis Karcag, Kisújszállás, Mezőtúr és Túrkeve speciális 
problémájáról részletesen: Urbán László [2002]: Az első termelőszövetkezeti városok agrárpolitikai 
szerepének kialakulása, változásai, gazdasági és környezeti hatásai. Jászkunsági Füzetek 16. sz., Szolnok. 



 62

szocialista települések számára. A városnak 1949-ben 26.906 fős lakossága volt, amelyből 

mintegy 9 ezer fő külterületen élt. Az itt élő emberek otthonául szolgáló tanyavilág 

„akadályozta” a táblás gazdálkodás kifejlődését, a munkaerő helyes szervezését és a 

kulturális, szociális intézményekkel való ellátását. Mezőtúr az akkori munkaerőfeleslegén 

kívül is jelentős tartalékokkal rendelkezett, hiszen a mezőgazdaságból hamarosan 

felszabaduló munkaerőt is számításba vették. Az I. ötéves terv folyamán csak helyi 

munkaerőből 3 ezer fő munkaerőpiaci bekapcsolódását látták lehetségesnek, amelyet fél 

órás megközelíthetőséggel (vonaton 15 km) tovább lehetett bővíteni mintegy 6 ezer fővel 

(Gyomáról és Szarvasról 2-2 ezer fővel, Túrkevéről és Endrődről pedig ezer-ezer fővel 

számoltak). Munkaerő tehát volt bőven, munkaalkalom viszont annál kevésbé, hiszen a 

városnak mindössze 2 kicsiny, bár az akkori alföldi viszonyok közepette országos 

jelentőségűnek számító üzeme működött a tervidőszak kezdetén: egy 100 főt foglalkoztató 

téglagyár évi 8 millió db speciális burkoló- és kéménytégla előállításával és egy Vigogne 

szövőüzem mintegy 200 dolgozóval (utóbbit a profilírozás folytán megszűnésre ítélték). A 

városban még a következő helyi jelentőségű ipar működött: 

− jéggyár és hűtővállalat (7 dolgozó) 

− hűtőház (27 dolgozó, a munkáslétszám 200 főről olvadt le a 

profilírozás miatt) 

− kis kapacitású műmalom (14 dolgozó) 

− Magasépítési Vállalat (300 dolgozó) 

− Szállító és Vendéglátó Vállalat (40 dolgozó) 

− Sütőipari Vállalat (16 fő) 

− vágóhíd (3 fő) 

− üzemen kívüli szeszfőzde 

− kisipari termelőszövetkezetek (cipész, fodrász, ruházat, 

mezőgazdasági felszerelést gyártók) 

− jelentős háziipar, melyek közül a fazekasság (41 fő) és a 

szőnyeggyártás népművészeti színvonalú volt.186 

A TERINT-ben Mezőtúr fejlesztését politikai, közigazgatási, ipari és 

mezőgazdasági vonatkozásban is indokoltnak látták. Már az I. ötéves terv során 2 országos 

jelentőségű ipari üzemet szerettek volna telepíteni, amelyek mintegy 2000-2500 

                                                 
186 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 21.d. Szolnok megye/Mezőtúr. 
 



 63

dolgozónak adtak volna munkát. Ezenkívül a város arculatának teljes átalakítására került 

volna sor a szocialista város kialakítása érdekében: a kialakítandó városmagot 2 

koncentrikus gyűrű vette volna körül. A centrumban, emeletes házakban kapott volna 

elhelyezést az ipari és „kiszolgáló” lakosság (az össznépesség 45%-a), az ezt övező 

gyűrűben, kis telekkel rendelkező épületekben a traktorosok, agronómusok, ipari 

beosztásúak stb. laktak volna (10%), a külső gyűrűben a kimondottan mezőgazdasági 

foglalkozású lakosság lakott volna falusi jellegű házakban (45%). Az akkor 9 ezer fős 

tanyavilágból 5 ezer főt telepítettek volna a városba, a maradék 4 ezer főt, 25 ezer KH 

területtel egyetemben pedig elcsatolni tervezték a szomszédos településekhez, mert a 

TERINT meglátása szerint a település túl nagy területtel rendelkezett ahhoz, hogy egy 

központból szervezni lehessen.187 

 Az I. ötéves tervidőszak alatt telepítésre terveztek egy „foglalkoztató” országos 

jelentőségű nehézipari üzemet, amely többségében férfi munkaerőt szívott volna fel és 

jellegét tekintve a „környezetére zavaró hatású” üzemről volt szó. A másik üzembe 

mintegy ezer fő női munkaerő bevonását tervezeték: ez az üzem könnyűipari és a 

„környezetére zavaró hatás nélküli” üzem lett volna.188 A megyei fejlesztési tervben 

Mezőtúr városával kapcsolatban azt jegyezték meg, hogy kisebb mértékben a nehézipar, 

továbbá a gyapottermesztéssel kapcsolatos textilipar kifejlesztése lehetséges: mindkettő a 

proletárbázis kialakítását segítette volna elő.189  A város fejlesztési terve az akkor 

belterületen működő téglagyárat kitelepítette volna a városból annak NY-i határára, ahol 

megfelelő minőségű és mennyiségű agyag állt rendelkezésre (a régi téglagyár nyersanyaga 

kimerülőben volt, ezenkívül füstje zavarta volna az új város kialakulását). Tervezték 

fazekasipar, valamint egy rizshántoló, egy tejfeldolgozó, egy olajütő és egy háziipari 

jellegű szőnyegszövő üzem létesítését is. Mezőtúr esetében is a belterületi népesség 

számának növekedésével számoltak, amelyhez nagymértékben hozzájárult a tanyasi 

lakosság betelepítésének terve. Mezőtúr új társadalmi szerkezete a 6 ezer 500 

mezőgazdasági dolgozó mellett már 3 ezer 300 ipari munkásból állt volna, melyek közül 2 

ezer belépő mobil, új ipari munkás.190      

                                                 
187 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 21.d. Szolnok megye/Mezőtúr. 
 
188 Uo. III.: Fejlesztési terv. 
 
189 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 21.d.  III./1. Fejlesztési terv. Szolnok megye. Főbb ipartelepítési 
lehetőségek a megyében. 
 
190 Uo. Szolnok megye/Mezőtúr. III.: Fejlesztési terv. 
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 A TERINT-nél ekkor úgy látták, hogy a város ipara hamarosan tovább bővülhet, 

hiszen mezőgazdasági jellegű iparok létesítésére is hamarosan lehetőséget láttak, 

különösen az öntözéssel termesztett növényekkel kapcsolatosan. Közigazgatási 

szempontból az addigi Törökszentmiklós helyett Mezőtúrt tartották hivatottnak, hogy járási 

székhely legyen.191 1951. augusztus 17-én a Szolnok Megyei Tanács javaslattal fordult a 

TERINT-hez, amelyben közölték, hogy mivel már van a városban egy kisebb textilgyár, 

szükségesnek tartanák egy textilkombinát létesítését. Az alapanyagot ehhez a megye 

területén ekkor „felfutóban lévő” gyapot termesztése biztosította volna. Úgy vélték, hogy 

emellett – amennyiben a profilírozás lehetővé teszi – a szövőüzem mellé 

kenderfeldolgozás is tervezendő, amelyet szintén a megyei kendertermelés látott volna el 

alapanyaggal (ezt pedig részben a cibakházi kendergyár dolgozta volna elő). A TERINT 

aztán a textilkombinát létesítését ellenkezőnek tartotta a szocialista iparosítás elvével, 

amely szerint az ipari üzemeket oda telepítik, ahol a nyersanyag csekély mozgatással 

biztosítható és a megfelelő munkaerő is rendelkezésre áll. Nem tartották ésszerűnek 

ugyanis, hogy a közeli Kisújszálláson kidolgozandó gyapotanyagot egészen Mezőtúrig 

szállítsák…192 Érdekes átgondolni, hogy ezen az alapon az I. ötéves terv legtöbb nehézipari 

beruházását le lehetett volna fújni, ahol a nyersanyag döntő része importból származott, 

legtöbbször egyenesen a Szovjetunióból érkezett. Amíg tehát a szocialista iparosítás elve 

érvényes volt a könnyűiparra, korántsem volt érvényes pl. a nehéziparra. A TERINT helyi 

tejüzem létesítését sem szorgalmazta, elegendőnek látta a szolnoki tejüzem megvalósítását. 

Mezőtúrra inkább tejport gyártó üzem telepítését tartották helyesnek.193  

Az OVHB 1952. március 21-én tárgyalta először Mezőtúr város első nehézipari 

beruházása, a Mezőtúri Reszelőgyár elhelyezésének kérdését. A szóba jöhető két telephely 

közül a „3-as számú” minden szempontból igen kedvezőnek tűnt, viszont az építendő 

iparvágány miatt a meglévő Berettyó-hidat jelentősen át kellett volna építeni, amire nem 

volt pénz. Az „1-es számú” telephely viszont mind HM szempontból, mind az uralkodó 

ÉK-i szélirány miatt igen kedvezőtlen helyen feküdt (viszont nem kellett volna járulékos 

beruházás). Jellemző, hogy a bizottság ülésén éles vita bontakozott ki azzal kapcsolatban, 

hogy a leendő gyár termel-e bűzös gázokat, amelyet az ÉK-i szél éppen a városra fújt 
                                                 
191 Uo. 
 
192 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 21.d. Mezőtúr város fejlesztési javaslatának osztálykritikája a 
tervosztály részéről. Szolnok megye/Mezőtúr. Megjegyzés: a két település közúton 22 km-nyire esett 
egymástól, míg vasúton a távolság már mintegy 65 km volt, ugyanis közvetlen vasútvonal híján Szajol 
érintésével lehetet volna a szállításokat megoldani. 
 
193 Uo. 
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volna: az illetékes szervek előzetes tájékoztatói ugyanis ellentmondásos információkat 

tartalmaztak ezzel kapcsolatban. A megbeszélés eredménytelenül, döntés nélkül zárult, 

amelynek során Magyary Aladár mintegy fenyegetően megjegyezte, hogy az I. ötéves 

tervben Mezőtúr újabb ipari létesítményt valószínűleg nem fog kapni, a város további 

iparosítása a II. ötéves tervben történik. A Berettyó-hidat később is ráér megépíteni, 

amikor már iparosodik a város és bővebben állnak anyaggal.194 A reszelőgyár beruházási 

célját már 1952. január 26-án levélben megküldték a megyei pártbizottságnak. Ebben az új 

gyár feladataként új reszelők gyártását és reszelők újravágását jelölték meg évi 40+10=50 

millió ft érékben. A gépi berendezések tervezésénél a megszűnő Kéziszerszámgyártó ES. 

Erzsébet királyné úti telepének és a DIMÁVAG gépgyár reszelőgyárának gépeit is 

figyelembe kívánták venni, azok Mezőtúrra áttelepítésével. Beruházóként a Villamosipari 

és Finommechanikai Beruházási Vállalatot nevezték meg, míg a generáltervező a Gépipari 

Tervező Iroda lett volna.195    

 Mezőtúr városának másik, mintegy 1200 dolgozót foglalkoztató ipari üzemének a 

Mezőtúri Kenderfonodát tervezték. Az OT Beruházási és Telepítési Főosztályán 1951. 

március 2-án kezdtek foglalkozni a len- és kenderipar két új, országos jelentőségű 

beruházásának tervezésével: a kenderfonoda mellett egy új lengyárat is szerettek volna 

felépíteni. Az új kenderfonoda létesítését az indokolta, hogy a tervidőszak folyamán a 

kendertermelés oly nagymértékű „felfutásával” számoltak, hogy azt az akkori kenderfonó 

kapacitás már nem tudta volna feldolgozni. Magyarország akkori egyetlen, nagy 

kapacitással rendelkező kenderfonója Szegeden működött, de továbbfejlesztését sem 

gépeinek állapota, sem az üzem zsúfoltsága, annak „beékelődése” nem tette lehetővé. 

Ráadásul a honvédelmi szempontból eleve kényes helyen fekvő városba semmiképpen sem 

szerették volna összpontosítani az ország csaknem egész kenderfonó kapacitását.196 A 

telepítés helyszínéül ekkor még Debrecent tüntették fel, mivel a kenderfonoda elsősorban 

az ÉK-i megyék nyersanyagára épült volna. A megyeszékhely mellett egy ideig még 

Berettyóújfalu is esélyes volt a beruházásra, de az itteni munkaerőfelesleg nem látszott 

                                                 
194 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 34.d. Nehézipar K-M. Mezőtúri Reszelőgyár. 0041/3/1952.sz. Az 
OVHB 1952. március 21-én lezajlott ülésének jegyzőkönyve. Ea.: Dr. Görög László.   
 
195 SZML. 39-1-72.ő.e. 195.p. Vas Zoltán levele az MDP Szolnok megyei Pártbizottságához. 1952. január 
26. Tárgy: Reszelőgyár (Mezőtúr) beruházási cél megállapítása. 003169/1951. sz. 
 
196 Szeged városa több szempontból is súlyos hátrányba került Rákosi Mátyás Magyarországán. A város 
„bűnei” közé tartozott, hogy mint „ellenforradalmi” központból, innen indult el Horthy Miklós és Nemzeti 
Hadserege, hogy Rákosiék itt töltötték súlyos börtönéveiket, ráadásul Jugoszlávia közelsége miatt 
„veszélyes” határszakasznak is számított, így elesett mindennemű jelentősebb fejlesztéstől . 
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elegendőnek, nagyobb arányú munkástelepítést pedig ezért az üzemért nem kívántak 

megkezdeni. Éles feszültség támadt már ekkor az ötéves tervben erre a célra előirányzott 

20 millió ft és a beruházás valós árának számító 45-50 millió ft-nyi összeg között, ráadásul 

minden számítás az utóbbit látta reálisabbnak.197  

 1952. március 28-án tovább tárgyalták a len- és kenderipar 1952. évre szóló 

beruházásait, ahol ugyanúgy a korábbi lengyár és egy kenderfonoda kérdése volt 

napirenden. A kenderfonoda telepítésével kapcsolatban különbség abban mutatkozott, 

hogy a korábban előtérbe helyezett Debrecen környéki telepítést az értekezlet levette a 

napirendjéről és felvetette annak közép-tiszántúli vagy dunántúli telepítésének lehetőségét. 

A gyár Tiszántúlra való telepítése nyersanyag- és készáru-szállítás szempontjából 

kedvezőbbnek tűnt, éghajlati szempontból viszont a dunántúli telepítés látszott 

ésszerűbbnek (bár a szélsőségesebb tiszántúli éghajlat sem tűnt tragikusnak ebből a 

szempontból). Fontosabb volt azonban, hogy a két országrész, mint lehetséges helyszín 

összehasonlításából egyértelműen a Tiszántúl került ki győztesen mind energia-, mind 

munkaerő-, mind pedig politikai szempontból. Az üzem konkrét helyszíneként „Szolnok 

környékét”, közelebbről Mezőtúr vagy Karcag térségét vetették fel, amelyek közül 

Mezőtúr tűnt a legelőnyösebbnek. Ezen az ülésen a telepítési helyszínt véglegesen 

továbbra sem döntötték el.198 

 A soron következő ülésre az új lengyár és a kenderfonoda tárgyában 1951. május 4-

én került sor. Ekkor a kenderfonoda telepítési helyéül már egyértelműen Mezőtúrt fogadták 

el. Igaz, hogy a március 28-i és a május 4-i ülés között az OT és a KÖM közötti 

levelezésben még Karcag és Szekszárd városának neve is felmerült, mint lehetséges 

telepítési helyszín. Szekszárddal egy idő után már nem foglalkoztak, a két Szolnok megyei 

város közül pedig egyértelműen a mezőtúri helyszínt tartották kedvezőbbnek a 

vizsgálatokat követően.199 A mezőtúri telepítés szakmai szempontból is kedvezőbbnek 

látszott, hiszen az alapanyag ÉK-i és DK-i termőterületeinek központjában helyezkedett el, 

kedvező közlekedési lehetőségekkel. A munkaerő és az energia – az OT vizsgálatai alapján 

– teljes mértékben biztosítva voltak. A beruházás teljes, végleges keretösszegéről ekkor 

                                                 
197 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. 192.d. Jegyzőkönyv az OT Beruházási és Telepítési Főosztályán 1951. 
március 2-án megtartott értekezletről. Tárgy: len- és kenderipar 1952-ben induló országos jelentőségű 
beruházásai. 
 
198 Uo. 
 
199 Uo. Jelentés az 5000 orsós kenderfonoda telephelyének kijelölésével kapcsolatos 1951. április 24-i 
előzetes szemleútról. 
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még nem lehetett tudni a pontos számokat, meg kellett várni a Könnyűipari Beruházási 

Vállalat vezetőjének jelentését az ezzel kapcsolatos közelmúltbeli, Szovjetunióban tett 

tanulmányútjáról. A gyár üzembe helyezését ekkor 1953 III. negyedévére tették. A 

dunántúlival szemben a mezőtúri telepítésnél néhány százezer ft-tal magasabb költségek 

látszottak a beszerelendő klímaberendezések miatt.200      

 A Mezőtúri Kenderfonoda a beérkezett adatok alapján végül 43 millió ft-ból épült 

volna meg és a népgazdaság mintegy 5500 tonnás hiányából egymaga 3600 tonnát tudott 

volna bepótolni teljes felfutás esetén (ezt 1954-re várták). A megépítendő új gyár tehát 

tehermentesítette volna azt a Szegedi Kendergyárat, amely addig az ország kenderfonal-, 

kötél- és zsinegtermelésének 80%-át adta (az országos termelés maradékán 3 másik kisebb 

üzem osztozott). Az üzem megépítése azonban 1951 kora őszére bizonytalanná vált: erről 

tanúskodik a  Könnyűipari Minisztériumnak (KÖM) az OT felé írott 1951. szeptember 6-

án kelt levele, amelyben az áll, hogy értesüléseik szerint a kenderfonodát Mezőtúron nem 

lehet felépíteni, mert a kijelölt helyszínt más célra foglalták le. Mivel Karcagon a 

terepszemle során nem találtak megfelelő helyszínt, tartottak egy újabb helykijelölő 

eljárástól és attól, hogy hiába adták ki a tervfeladatot a Könnyűipari Beruházó Intézetnek, 

az nem kezdheti meg a munkát. Az OT 1951. szeptember 27-én írott válaszából kiderül, 

hogy az OT szerint az Országos Helykijelölő Bizottság által jóváhagyott helykijelölés még 

meg sem történt, így előzőleg kijelölt (és más célra lefoglalt) helyről sem lehetett szó. Ez 

alapján utasították csak a TERINT-et, hogy a helykijelölési eljárást folytassák le és azt 

terjesszék az OVHB elé.201 Az OVHB mindezek ellenére 1951. december 18-án megtartott 

ülésén döntött a beruházás telepítésének helyszínét illetően. Ezek alapján a kenderfonoda 

helyét a várostól É-ra, a túrkevei vasút és a túrkevei út között jelölték ki. 202   

Mezőtúr városának neve mellé 1951-ben még egy országos beruházás került, 

mégpedig egy 500 vagon kapacitású közraktáré. Ez az országos jellegű beruházást 7,5 

millió ft-os összköltséggel tervezték és 1953. augusztus 1-jén kívánták átadni a 

rendeltetésszerű használatra. A közraktár az Élelmezési Minisztérium számára lett tervbe 

véve és a Szovjetunióból vagy más „baráti” országokból beszerzendő tervrajzok, 

                                                 
200 Uo. Jegyzőkönyv az OT Beruházási és Telepítési Főosztályán 1951. május 4-én megtartott értekezletről. 
Tárgy: len- és kenderipar 1952-ben induló országos jelentőségű beruházásai.  
 
201 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. 192.d. 113-115.p. A Mezőtúri Kenderfonoda telepítése és helykijelölése. A 
KÖM és az OT között lezajlott levelezés. 
 
202 SZML. 39-1-72.ő.e. 156.p. A TERINT értesítése az MDP Szolnok megyei Pártbizottsága felé. 1951. 
december 29. Ea.: Havay Jenő. 0041/1/1951.sz. 
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szabadalmak, tapasztalatok, adatok alapján építették volna fel. A létesítmény beruházási 

célját 1951. június 21-én küldték meg az OT részéről a megyének Vas Zoltán 

aláírásával.203   

  

Karcag, egy lehetséges második megyeközpont 
 

Karcag városát szintén mint termelőszövetkezeti várost emlegették az 1950-es évek 

elején, amelyet azonban iparilag fejleszteni mindenképpen indokolt volt, mert a Szolnok-

Debrecen közötti főútvonalon és az ettől ÉNY-ra eső, a Tisza által behatárolt területen a 

vizsgálatok ezt tartották a legjelentősebb településnek. Mind fekvését, mind közlekedését, 

mind területét, mind a munkaerő meglétét kedvezőnek tartották az ipar számára, bár ipari 

víz nagy mennyiségben nem állt rendelkezésre. A Tisza és a Körös-csatorna, valamint a 

Berek forrásvize mégis összehasonlíthatatlanul előnyösebb helyzetet biztosítottak számára 

a fejlesztés szempontjából, mint az Alföld legtöbb hasonló településének esetében – áll a 

TERINT jelentésében. Az ipar szempontjából teljesen jelentéktelennek leírt településen az 

alábbi ipar volt megtalálható:  

− 2 téglagyár (az egyik nagymennyiségű kézi téglát gyárt) 

− 2 malom (az egyik 2 vagonos, a másik 80 q-s őrlőkapacitással) 

− 2 manufaktúra-szerű kenyérgyár, egy javítás alatt álló műjéggyár 

− egy exportra is termelő, különleges tűzálló üvegárut gyártó cég 20 

munkással204 

− egy vágóhíd 

− a Magasépítő Vállalat változó munkáslétszámmal  

− ide sorolták a 47 traktorral rendelkező gépállomást is.205 

                                                 
203 SZML. 39-1-72.ő.e. 121-122.p. Közraktár (Mezőtúr) beruházási céljának megállapítása. 1951. június 21. 
Ea.: Molnár István. 003079/1951. OT.sz.  
 
204 A kis Karcagi Üveggyár a maga különleges profiljával kissé kilógott a sorból nemcsak Karcag, hanem 
egész Szolnok megye ipara kapcsán is. A kis gyárat még 1940-ben alapította Veres Zoltán, aki korábban 
Budapesten volt üvegfúvó. A gyár a Berekfürdő környékén fellelt földgáz felhasználásával működött. 
Speciális, laboratóriumi készülékei a világpiacon is keresetek voltak. Az államosítás után állami kísérleti 
kutató intézet lett és ráálltak a finom üveghulladék újrahasznosítására is. In: Szolnok megyei néplap, 1952. 
szeptember 27. „A Karcagi Üveggyár jövőt teremt Üvegiparunknak”.4.p. A témáról részletesebben: 
B.Kovács Erzsébet: A Karcagi Üveggyár története (1940-1956). Könyvészeti adatok megjelölése nélkül. 
 
205 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 21.d. A TERINT Területrendezési Főosztályának 1951. december 21-én 
elkészült, Szolnok megyére vonatkozó kötete. Karcag. 
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Karcag 25.650 fős lakosságának 27,1%-a élt külterületen, a foglalkozási szerkezetet 

tekintve pedig 18,9% dolgozott az iparban és 57,9% a mezőgazdaságban (egyéb: 17,9%). 

A városnak már a vizsgálat elkészítésekor jelentékeny munkaerőfelslege volt, amely a 

mezőgazdaság gépesítésének és átszervezésének köszönhetően további növekedésnek 

nézett elébe. A népesség növekedése is számottevőnek tűnt az előrejelzések alapján, hiszen 

a város lakossága rövid távlatban 27-28 ezer főre, hosszú távlatban pedig 33-35 ezer főre 

növekedett volna a tervek szerint. A fentiek alapján egy igen nagyszabású ipartelepítési 

terv látott napvilágot Karcagra vonatkoztatva 1951. május 9-én. A fejlesztési tervben a kb. 

100 ezer fős vonzáskörzettel rendelkező városba egyrészt 2 vagy több (!), összesen 3000-

3500 főnyi férfi népességnek munkát adó, országos jelentőségű üzemet terveztek. Előírták, 

hogy a tervezés során nem nagy vízigényű ipartelepítésről lehet szó, amelyeknek zavaró 

hatása azonban nem volt akadály (az azonos keltezésű tervezési programvázlatban már a 

háromból egy vízigényes és egy környezetére zavaró hatású üzemről beszéltek). Másfelől 

egy 1000-1500 fő női munkaerőt foglalkoztató üzem is a tervek között szerepelt.206   

A vizsgálat idején Karcagról Pestre mintegy 350 fő, Kisújszállás-Kunmadarasra 

pedig újabb kb. 700 fő ingázott hetenként. A TSZ-ek berendezkedése után ezer főnyi 

felszabaduló munkaerőre számítottak, a környékről pedig eleve akkor is rendelkezésre állt 

1500 fő, később pedig ennél még jóval többel is számoltak, a leendő ipari dolgozók 

verbuválásával tehát itt sem lett volna különösebb gond.207 

Karcag esetében még az új, szocialista városkép kialakítását is szükségesnek 

tartották, amelyben 12 ezer főnyi lakosságnak már emeletes épületekben kellett volna 

laknia. A korabeli városrendezési terv mintegy 7500 főnyi betelepülő mezőgazdasági 

népességgel számolt. Ez a szám gyakorlatilag megegyezett a 7420 fős külterületi 

lakossággal, akiket rövid időn belül a városban szerettek volna látni. Ezeknek részére 

elegendőnek látták csak 500 új lakást felépíteni, hiszen a többieket a meglévő lakások 

kihasználtságának átszervezésével telepítették volna le (a szobánkénti, akkor alacsonynak 

számító 2,57 fős laksűrűség 3,0-re emelésével mintegy 5 ezer fő frissen betelepülő 

lakásgondjai megoldódtak volna és már „csak” 2 ezer fő elhelyezésével számoltak – az 500 

új lakásba).208  

                                                 
206 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 21.d. Fejlesztési terv. Karcag. 
 
207 Uo. Karcag. 
 
208 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 21.d.  Fejlesztési terv és tervezési programvázlat. Karcag.  
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Ahhoz, hogy az I. osztályú települések közé kerüljön, Karcagnak Kisújszállással és 

Püspökladánnyal kellett „megküzdenie”, hiszen a TERINT Területrendezési Osztályán a 

Puky Ferenc vezette kutatócsoport egy ideig nem tudott dönteni a 3 település között. Végül 

Kisújszállást még a II. osztályba sem sorolták be, hiszen teljesen Karcag vonzáskörzetének 

nyilvánították, amely még mint perspektivikus járási székhely sem jöhetett számításba. 

Indoklásként jóval kisebb lélekszámát (13.900 fő) és azt a két tényezőt adták meg, 

miszerint határában egyetlen kijelölt vagy fejlesztendő tanyaközpont sem volt és 

vonzáskörzete közigazgatási határai közé volt szorítva (a Szolnok Megyei Pártbizottság 

első titkára ennek ellenére Kisújszállás iparosítását operatív politikai feladatnak tekintette). 

Az országos jelentőségű ipar telepítésének reményéről 1951 őszére végleg lemaradt 

település csak helyi jelentőségű, főleg mezőgazdasági terményeket feldolgozó üzemek 

létesítésére kapott ígéretet.209 Kisújszállásnak ekkor csak egy baromfitelepe és 3 kisebb 

malomüzeme volt, valamint egy országos jelentőségű tárháza (igaz, vasúti csomópontban 

feküdt).210  

A későbbi ipari beruházások jellegének konkretizálásánál Karcag esetében a 

mezőgazdasági gépgyártást látták indokoltnak „ott, az Alföld közepén”. Kiemelték, hogy 

az iparral egyáltalán nem vagy csak kismértékben rendelkező városokban ipar telepítése 

feltétlenül szükséges (Karcag és Mezőtúr városait nevesítették ebben a kategóriában), 

hiszen a felszabaduló mezőgazdasági munkaerő lekötése a mezőgazdaság jellegével 

összhangban álló iparral lehetséges, ez pedig „nem utolsó sorban a proletárbázis 

kialakulását eredményezi”.211  

Érdekes, hogy a Karcag és Kisújszállás csatájából győztesen kikerülő Karcag 

esetében rögtön felmerült, hogy esetleg a megyeszékhellyel azonos súlyúvá kellene vagy 

lehetne fejleszteni. A TERINT kutatói ugyanis meg voltak róla győződve, hogy Szolnok, 

mint igazgatási központ a nagy távolság és a kedvezőtlen közlekedési adottságok miatt 

                                                 
209 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 14.d. Kisújszállás fejlesztése. TERINT Területrendezési Osztály. 1951. 
szeptember 14. 
 
210 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 5.d. Megyék: Szolnok megye. 
 
211 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 21.d. Szolnok megye. Fejlesztési terv III./2. Az alföldi agrárvárosok 
társadalomszerkezetének mesterséges átalakítási törekvéseiről már szóltunk Jászberénnyel kapcsolatban. 
Meg kell azonban jegyezni, hogy más városcsoportnak is volt része akkoriban hasonló jellegű eljárásban: ide 
tartozott pl. Kalocsa és Veszprém, amelyeket mint „klerikális központokat” kívánt a központi vezetés 
proletarizálni. 
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nehezen tudja ellátni a megye tiszántúli részének igazgatását.212 Így újra és újra felmerült a 

kérdés, hogy célszerű lenne-e ott Karcag megfelelő fejlesztésével másik megyeközpontot 

kialakítani?213  

Karcag városának sokáig húzódó és végül meg nem valósuló országos jelentőségű 

nehézipari nagyberuházása a Központi Temperöntöde és Fittinggyár lett volna.214 A 

tervcélt az OT első ízben 1950. július 28-án adta ki 00238/1950 OT szám alatt. A 

beruházási cél a következő esztendőben módosult és 20 millió ft helyett immár 35 millió 

forintos beruházásról beszéltek. A tervfeladat elkészítési határideje azonban állandóan 

csúszott egyrészt az illetékes szervek túlterheltsége, másrészt a kiinduló adatok késedelmes 

megküldése miatt. A gyár kapacitása fitting és hasonló öntvényekből, valamint egyéb 

temperöntvényből (gépalkatrészek) mintegy napi 20 tonna, illetve évi 6 ezer tonna lett 

volna. A fém nyersanyagszükségletet a Szovjetunióból, Dunapenteléről és egyéb import 

révén, a homokot, kokszot és egyéb adalékokat pedig Budapest-Albertfalváról tervezték 

fedezni. Az üzemet – több alternatíva közül kiválasztva – végül a város központjától DNY-

ra mintegy 4 km-es távolságba tervezték, ahol a 700 főnyi dolgozóból minimum 200 fő 

részére lakást kellett volna biztosítani, lehetőleg a kijelölt terület közelében. Az üzemnek 

más üzemekkel való kapcsolata nem volt és zajt, különleges füstöt vagy bűzt nem termelt 

volna.215    

Magyarország iparának temperöntvény-szükségletét akkoriban a csepeli Rákosi 

Mátyás Művek, a Soproni Vasárugyár NV, a Salgótarjáni kályha és Tűzhelygyár NV, 

valamint a Kühne Vasöntöde és Gépgyár NV látta el. A fém- és acélöntvények pótlására a 

temperöntvények mind szélesebb körére volt szüksége a magyar iparnak, ezért látták 

indokoltnak egy új gyár létrehozását. A fitting-gyártmányok vonalán az erős exportkereslet 

elsőrendű népgazdasági érdekké tette egy ilyen jellegű üzem létrehozását. Az akkori 

fittingexport 90%-át a Rákosi Mátyás Művek adta, azonban már ekkor is csak a 

legsürgősebb igényeket tudták kielégíteni, az üzem további ilyen irányú fejlesztése pedig 

                                                 
212 Máshol a TERINT és az OT iratai rendszeresen Szolnok kedvező közlekedési adottságait (és fekvését) 
emelik ki. Az eltérés oka minden valószínűség szerint a lebombázott és csak ideiglenesen megerősített, így 
elégtelen egyetlen szolnoki Tisza-híd volt. 
 
213 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 14.d. 
 
214 A tervezett mezőtúri gyár termékei speciális fémöntvények lettek volna. A temperöntvény olyan speciális 
vasöntvény, amelynek alapanyaga a fehér nyersvas. Kisebb alkatrészek, használati eszközök készítésére 
használható. A különféle fittingekkel cső- és egyéb hidraulikai kapcsolatok valósíthatóak meg. 
 
215 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 34.d. 4. számú mappa: Karcagi Temperöntöde. 
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lehetetlennek mutatkozott. A karcagi telepítést több tényező is indokolta. Egyrészt egy 

modern üzem felépítésével fel lehetett gyorsítani az addigi elavult gyártási technológiával 

dolgozó üzemek egy-két hétre rúgó temperálási idejét egy-két napra. Bármely régi üzem 

kibővítése hátrányosnak tűnt mind helyhiány miatt, mind pedig profilírozási szempontból. 

A karcagi telepítést indokolta az is, hogy a kénszegény nyersvasat a Szovjetunióból 

importáltuk, a felhasználás, illetve az export Budapesten keresztül történt, így a szállítási 

útvonal nem tört volna meg. Nem utolsó sorban pedig ezzel a telepítéssel egy újabb 

mezőgazdasági várost iparosított volna a szocialista népgazdaság, így a budapesti ipari 

centrumot tovább bonthatták. Az 1950-es irat szerint a beruházás már 1951 elején 

megindult volna, az 1952-es év közepétől év végéig pedig a kezdeti 2400 tonnáról már 6 

ezer tonnára futott volna fel a termelés.216    

Az üzem építésével kapcsolatban a város jelezte az OT-nak, hogy két téglagyáruk is 

van, évi mintegy 6 millió db tégla termeléssel, a 12 km-re lévő berekfürdői 

homokbányából a falazó habarcshoz a homok is biztosítható volt. A város addigi 

építkezéseihez a sódert (folyamkavicsot) Felsőzsolcáról, illetve Miskolcról szállították. Az 

építkezés megkezdésének tehát elméletileg semmi akadálya nem látszott.217 Végül aztán az 

1951-es esztendő lényegében a telephely kijelölésével telt el, amelyet 3 fő lehetséges 

helyszín közül választottak ki a város DNY-i előterében (1951. július 24.). Már ekkor 

látszott, hogy a szükséges szakmunkás létszámot Karcag nem tudja biztosítani, így a 

lehetséges megoldások közül felmerült a munkaerő átköltöztetése, de a kiválasztott 

kádereknek pesti, illetőleg váci tanműhelyekben való taníttatása, átképzése is. Az akkor 

Pestre ingázó mintegy 7-800 főnyi munkás közül nagyszerűen lehetett volna toborozni.218 

A telephely kiválasztása után a tervfeladat elkészítése csúszott hónapokat: előbb a Csepeli 

Autógyár vasöntödéje tervfeladatának elkészítése élvezett előnyt a karcagi beruházással 

szemben (még a karcagi tervfeladaton dolgozóknak is át kellett állni a csepeli munkára), 

majd a temperöntési szükséglet gyors kielégítésére a Szentesi Fémarmatura Gyárban 

tervezett temperöntödei részleg kapott sürgősebb besorolást. Később, 1952. november 21-

én felmerült a karcagi és a szentesi gyár egyesítése is, majd kiderült: a karcagi beruházásra 

                                                 
216 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. 21.d. Mappa: a Karcagi Temperöntöde iratai. 324.p.; SZML. 39-1-72.ő.e. 
29.p.   
  
217 Uo. 308.p. 
 
218 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 34.d. Az Országos Városrendezési és Helykijelölő Bizottság (OVHB) 
ülése a Temperöntöde kérdésében. 1951. július 24. 
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az 1953-as esztendőben nem áll elegendő pénzügyi fedezet a rendelkezésre.219 Az 1953. 

júliusi politikai fordulat után pedig – több országos jelentőségű nagyberuházás leállításával 

– remény sem maradt egy teljesen új beruházás megkezdésére. A karcagi nehézipari 

beruházás történetének végére végül az 1954-es évben tettek pontot: erről tanúskodik az 

OT IX. Beruházási Főosztályának levele a KGM Beruházási Igazgatóságához, amelyben 

kijelentik, hogy a sokáig függőben lévő beruházás megvalósulására a II. ötéves terv 

keretében sem kerül sor, az üzem kijelölt helyét pedig más fontos népgazdasági cél 

megvalósítására kívánják igénybe venni. Az OT a beruházási programot ezzel 

visszavontnak nyilvánította, és megállapította, hogy amennyiben a későbbiek folyamán 

ismét felmerülne egy temperöntöde építése, annak beruházási programját és helyét 

feltétlenül újból meg kell majd határozni. Emellett megjegyezték, hogy Karcagon ipari 

üzemek céljára más hely is biztosítható. 1954. június 29-én a Beruházási Igazgatóság és a 

Tömegcikkipari Igazgatóság a beruházási programot szintén visszavontnak nyilvánította, 

az OT álláspontjával ellenkező észrevételt nem tettek.220  

Az OVHB 1953. január 19-én tárgyalta az új karcagi téglagyár elhelyezését. Az új 

gyár részére 20 Ha területet biztosítottak a várostól ÉNY-ra, a Karcag-Kunmadaras 

vasútvonaltól D-re fekvő területen. Fontosnak tartották megjegyezni, hogy a külterületi 

építkezés során tanyaépületek bontására lehetőleg ne kerüljön sor. A jegyzőkönyv tanúsága 

szerint már 1954 januárjában meg szerették volna indítani a termelést. Egy ideig kérdéses 

volt, hogy a Tiszántúli Áramszolgáltat Vállalat tudja-e biztosítani az áramot, amit végül 

határidőre vállaltak. Kisebb vitára adott okot az is, hogy egy helyen legyen-e a gyár és a 

bánya (a gazdasági szempontból legmegfelelőbb telepítési helyszínen gyengébb volt az 

agyag minősége). Végül 1953. március 7-én az OT Beruházási Főosztálya jóváhagyta a 

beruházási programot.221 A beruházási programban a létesítmény pontos megnevezése: 

égetett agyagtéglagyár. A gyár kapacitása évi 15 millió db kisméretű téglaegység lett volna 

3,8 millió ft termelési értékben. A beruházás teljes keretösszegét 20 millió ft-ban 

állapították meg, amelytől a tervezési feladat elkészítése során megengedett eltérés 20% 

volt. Ez utóbbi bizonytalanság abból adódott, hogy az üzem létesítésének pontos helyét 

még nem állapították meg, így a tereprendezési és a bányanyitás helyéből adódó 
                                                 
219 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. 21.d. Mappa: a Karcagi Temperöntöde iratai. 
 
220 Uo. 294.; 297.p. 
 
221 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 41.d. Építőipar E – V. Energiagazdálkodás A – Cs. Karcagi Téglagyár; 
SZML. 39-1-73.ő.e. II/2.p. Az OVHB értesítése a Szolnok megyei Pártbizottság titkára felé. Tárgy: a karcagi 
téglagyár helyének kijelölése. Ea.: Deák András. 33/1/166/1-953. III.20.sz. 
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többletköltségek egyelőre nem voltak ismeretesek. A teljes munkáslétszámot 120 főre 

tervezték. Mivel a gyár mellé hosszabb távlatban egy másik üzem építését is tervbe vették, 

a megyétől ennek figyelembe vételét is kérték a helykijelölésnél. Beruházónak az ÉM 

Tégla- és Cserépipari Igazgatóságát, generáltervezőnek pedig az Építő- és Építőanyagipari 

Tervező Vállalatot nevezték meg. 222  

 

Túrkeve, egy „kimondottan mezőgazdasági jellegű város” 
 

 Szolnok megye öt I. osztályú, kiemelten fejlesztendő városa közül Túrkeve volt az 

egyetlen, ahová semmiféle komolyabb ipar telepítésével nem számolt a TERINT. Az 1949-

es népszámlálás alapján 13.330 lakosú település „kimondottan mezőgazdasági jellegű 

város” volt, amelynek ipara még helyi viszonylatban sem volt jelentős, hiszen ez kimerült 

egy 3 vagon kapacitású malommal (a város másik malma üzemen kívül ekkor raktárként 

funkcionált), valamint egy mindössze két munkást foglalkoztató tejfeldolgozó üzemmel. 

Az 1951. április 16-18-án lezajlott vizsgálat a települést falusias jellegűnek látta, amelynek 

vonzáskörzet nem volt, maga viszont beletartozott Mezőtúr és Kisújszállás 

vonzáskörzetébe, magasabb fokon pedig Szolnokéba (néhány oldallal később már 

Törökszentmiklóssal párosították a települést). A jelentés szerint a városnak 

munkaerőfeleslege nem volt, bár az illetékesek a mezőgazdaságban dolgozók kb. 10%-

ának, mintegy 500 főnek a felszabadulását várták a mezőgazdaság gépesítésének és 

átszervezésének következményeként. Túrkeve összesen 12%-nyi ipari népességének több 

mint fele eljáró volt (7%), a szövetkezeti kisiparban pedig 5% dolgozott (ekkor már a város 

összes kisiparosa szövetkezetbe tömörült).223  

 A település fejlesztésének lehetőségét a mezőgazdaság terén látták reálisabbnak. Az 

itteni iparfejlesztés elmaradását Mezőtúr és Karcag, a két „iparilag jelentősen fejlődő” 

település közelségével indokolták (igaz, az I. ötéves tervidőszakban végül ezek a városok 

sem vitték sokkal többre az iparfejlesztés terén, mint Túrkeve). A helyi jelentőségű ipar 

fejlesztése terén egy tejfeldolgozó, valamint kender- és lenfeldolgozó üzem stb.(!) 

létesítését javasolták, ezenkívül még egy 500 vagonos raktár épülhetett volna a TSZ-ek 
                                                 
222 SZML. 39-1-73.ő.e. II/3-4.p. Herczeg Ferenc, OT-alelnök értesítése az MDP Szolnok megyei 
Pártbizottság titkárának. Tárgy: Égetett agyagtéglagyár beruházási programja, Karcag. Ea: Herczeg Vera. 
33/1/212/1-953.IV.11. 
 
223 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 21.d. Túrkeve tervezési programvázlata (az 1951. április 16-18-án 
megtartott vizsgálat alapján). TERINT Településtervezési Osztály. Ea.: Szentmiklósi László. 
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számára. Túrkevén tehát a népesség foglalkozás szerinti szerkezetének jelentősebb 

átalakítására nem került volna sor, ellenben az elszórtan, tanyákon élő 530 családot 

(mintegy 2700 fő) mindenképpen a városba szerették volna telepíteni. A betelepítettekkel 

együtt számolva Túrkeve lakosságszámát 5 éves távlatban 15 ezer főre, 20 éves távlatban 

pedig 18-20 ezer főre becsülték. Hasonlóképpen Mezőtúrhoz, itt is a termelőszövetkezeti 

város új szocialista arculatának kialakítását tervezték, amelyhez a régi, „excentrikusan 

fekvő” városközpont helyett újat építettek volna emeletes házakkal: itt kapott volna 

elhelyezést a lakosság mintegy 10%-a, zömmel ipari dolgozók és „kiszolgáló lakosság”. A 

csekély mezőgazdasági ipar telepítésére a vasútvonaltól NY-ra eső területet látták 

alkalmasnak, mivel a Berettyón túli területek talajvizesek voltak.224 Hamarosan kiderült 

azonban, hogy nem csak az iparfejlesztés nem indul meg a városban, hanem még a beígért 

mezőgazdasági felfutás is halasztást szenved, hiszen még 1952 őszén is hiányzott a város 

mezőgazdasági fejlesztési terve, noha a megadott program szerint a város mezőgazdasági 

vonalon fejlődött volna elsősorban. Ennek elkészítését kérte az OVHB a Megyei Tanácstól 

az 1952. október 27-én kiadott határozatában.225  

 Túrkeve városa – hasonlóan a másik három Szolnok megyei társához, Karcaghoz, 

Kisújszálláshoz és Mezőtúrhoz – az országban elsőként, alig két és fél év leforgása alatt 

elérte a „termelőszövetkezeti város” státuszát, ezzel rövid időre a mezőgazdaság 

kollektivizálással egybekötött fejlődési modelljének politikai jelképe lett. A valóságban a 

beígért nagy volumenű fejlesztésekből nem sok minden valósult meg, ráadásul ezektől a 

városoktól annak ellenére vártak kiemelkedő eredményeket a mezőgazdaság terén, hogy 

természeti feltételeik az átlagosnál is kedvezőtlenebbek voltak (aszály, szikesek). Az 

agrárpolitikai célok ez esetben tehát jelentősen elszakadtak a realitástól, az iparról már nem 

is beszélve.226    

 

 

 

 

                                                 
224 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 21.d. Túrkeve fejlesztési javaslata és területfelhasználási javaslat. 
 
225 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. 212.d. Túrkeve új városközpontjának tervezése. 
 
226 Urbán [2002] i.m. 9-10.p. 
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Néhány, az I. osztályból kimaradt település az I. ötéves terv idején 
(Törökszentmiklós, Tiszafüred, Martfű) 
 

Törökszentmiklóst a magyar települések osztályba sorolásakor II. osztályúvá 

minősítették, bár a települést a korábban alapított mezőgazdasági gépgyár már a szocialista 

iparosítás előtt a megye azon kevés települése közé utalta, ahol nagyipar működött. Noha 

népességszáma legalább kétszer nagyobb volt az I. osztályú Túrkevéénél, csak községi 

ranggal rendelkezett, ráadásul túlzottan közel feküdt a kiemelten fejlesztendő Szolnokhoz.  

A gyárral kezdetektől fogva igen komoly tervei voltak a népgazdaságnak, amelyet az OT 

és a TERINT iratai is alátámasztanak. Hogy végül miért nem került sor a gyár jelentős 

kibővítésére vagy áttelepítésére, az már egy másik történet. Az viszont tény, hogy Vas 

Zoltán egy 1950. augusztus 18-án kelt intézkedésében az 1951-es esztendőre ígért 4 nagy 

Szolnok megyei beruházás között emlegette az új mezőgazdasági gépgyárat a Karcagi 

Temperöntöde, a Szolnoki Szalmacellulóz Gyár és a Szolnoki Rendelőintézet társaságában 

(bár az akkori elképzelések, sőt a megvalósult telepítések is sokszor igen esetlegesnek és 

ötletszerűnek bizonyultak).227 A levélbe azt is belefoglalta, hogy ez az intézkedés a 

tervezési engedély kiadásáról szól, a nagyberuházások megkezdésének engedélyezéséről 

pedig majd a későbbiekben dönt az OT, illetve a Népgazdasági Tanács, így a fenti 

beruházások 1951-es megkezdését nem tudja garantálni.228 Az ország mezőgazdasági 

gépgyártási szükségletét az iparosítás kezdetén 4 üzem vitte a következő profilalakítással: 

− EMAG NV: cséplőgépek, aratócséplőgépek  

− Szombathelyi Gépgyár (KÜHNE): traktoros vetőgépek, kévekötők, 

aratógépek, fűkaszálók 

− Malomgépgyár NV: malomipari gépek 

− Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Gépgyár: talajművelő gépek, szelektorok   

A fenti gyárak közül a szombathelyit és a törökszentmiklósit kifejezetten régi, 

elavult üzemeknek írja le a jelentés, olyannyira, hogy pl. a régi törökszentmiklósi üzem 

teljes megszűntetésével számoltak hosszú távon, helyette pedig a várostól kissé távolabb 

modern nagyüzem építését tervezték.229 A megyei sajtó 1952-ben készült beszámolója 

                                                 
227 Vö.: Ádám [1985] i.m. 188.p. 
 
228 SZML. 39-1-72.ő.e. II/25.p. Vas Zoltán OT-elnök levele a Szolnok megyei párttitkárnak. Tárgy: 1951. 
évben induló nagyberuházások. Ea.: Fekete Örsné. 0086/1950. sz. 
 
229 SZML. 39-1-72.ő.e. 37.p. Mezőgazdasági Gépgyár, Törökszentmiklós. 
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szerint egy új üzemcsarnok átadása ellenére is igen komoly volt a helyszűke, olyannyira, 

hogy az elkészült, félig kész gépek feltorlódva álltak. A szállítást két rossz traktor végezte, 

amelyek állandóan meghibásodtak.230 Papp József, az MDP Szolnok Megyei Bizottsága 

Ipari Osztályának vezetője egy 1954-es, a Mezőgépipari Igazgatóságnak írott levelében a 

törökszentmiklósit az ország egyik legkorszerűtlenebb üzemének nevezte, ahol a dolgozók 

elavult szerszámokkal, mostoha körülmények között, sok esetben kint, a szabadban 

dolgoztak.231 Egy nem sokkal későbbi jelentésből kiderült, hogy a gépek festési 

munkálatait is a szabadban kellett végezni, az öntöde alacsony, sötét, poros helyiségében 

pedig orvosi vélemény szerint is tarthatatlanul egészségtelen körülmények uralkodtak.232   

 A törökszentmiklósi gyárral kapcsolatban az OT már 1950. március 16-án olyan 

határozatot hozott, amely szerint a gyár új, a városon kívül eső telephelyét az eredetileg 

tervezettnél nagyobb kapacitásúra kell építeni azzal a céllal, hogy a termelés az 1954. év 

végére elérhesse a 78 millió ft-ot.233 A gépgyár új telephelyének konkrét helykijelölésére 

azonban csak több mint 2 esztendővel később, 1952. augusztus 11-én került sor az OVHB 

ülésén. Ennek alapján az új gyárat a Törökszentmiklósról Mezőtúrra vezető makadám út 

K-i oldalán, a 2. és 3. km-szelvény közötti területen kellett volna elhelyezni úgy, hogy az 

első ütemben 15 Ha álljon az üzem rendelkezésére. Az OVHB azonban már ekkor 

utasította a leendő tervezőt és beruházót, hogy a további bővítésre a későbbiekben újabb 15 

Ha terület álljon rendelkezésre, valamint a beépítésre szánt területet lehetőleg úgy 

határozzák meg, hogy emiatt minél kevesebb épületet kelljen szanálni. Emiatt, valamint a 

lakott terület és az ipartelep összeolvadásának megakadályozása miatt építési tilalom 

elrendelését kérték a gyártelep környékén és a vasútvonaltól D-re eső területen is, ugyanis 

„szétszórt települést nem volt helyes létesíteni”. A gyár felépítésére a szóba kerülő 

területek közül végül az ún. „III. számú területet” javasolták, amelynek a telepítés 

szempontjából semmilyen hátránya nem volt, kivéve azt a két tanyát, „amelyek szanálása 

nem jelent majd nagy problémát.” A két tanya lebontásánál sokkal fontosabbak voltak 

                                                 
230 In: Szolnok Megyei Néplap, 1952. december 13. 3.p. Üzemi jegyzetek. 
 
231 MOL M-KS-276-95/205.ő.e. MDP KV IKO, Szolnok megye. Pap József levele a Mezőgépipari 
Igazgatóságra, Kruzslák Béla igazgatónak. 1954. március 9. 160.p. 
 
232 MOL M-KS-276-95-205.ő.e. MDP KV IKO, Szolnok megye, munkaügy. Az MDP Szolnok Megyei 
Bizottságának jelentése a KV júniusi határozatának, valamint a kormányprogram végrehajtásának állásásról a 
Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Gépgyárban. 163-165.p. 
 
233 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. 32.d. Mappa megnevezése: Traktorok és mezőgazdasági gépalkatrészek 
gyártásának tervkérdései. 481.p. 
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azok az okok, amelyek e terület mellett szóltak, ugyanis az iparvágány lecsatlakozását 

innen lehetett a legegyszerűbben megoldani, a szomszédos beépítetlen területekkel 

bármikor bővíthető volt, valamint jól kapcsolódott a városfejlesztésre kijelölt területekhez, 

így a dolgozók bejárása szempontjából a legmegfelelőbbnek tűnt.234 

 A kétműszakos munkarenddel tervezett új gyár kapacitását 136 millió ft/év 

értékben állapították meg. A gyár főbb gyártmányai között az alábbiakat találjuk: gépi 

morzsolók, rendforgatók, kultivátorok, járva silózók, műtrágya granulálók, répa- és 

kukoricakombájnok, szénaprések, rendfelszedők és szénarakodók. Ezenkívül különböző 

régi és új típusú mezőgazdasági gépekhez, kellékekhez gyártottak volna itt 

pótalkatrészeket, valamint externöntvényt állítottak volna elő. Külön megjegyezték, hogy a 

későbbi, a II. ütemben megvalósítandó 100%-os bővítéshez szabad területről kell 

gondoskodni a tervezésnél. Beruházónak a meglévő Törökszentmiklósi Mezőgazdasági 

Gépgyárat, generáltervezőnek pedig Gépipari Tervező Irodát jelölték meg. A beruházással 

kapcsolatos adatokat kérték bizalmasan kezelni, mivel azok a tervezés során még esetleges 

lényeges változásokon mehettek keresztül.235   

Törökszentmiklós, mint mezőgazdasági település iparosítását „célszerűnek” látták a 

megyei pártbizottság részéről, ráadásul itt munkaerő telepítésére sem volt szükség, mert 

egyszerűen csak a régi gyár kiképzett kádereit kellett az újba áthelyezni. A gyár teljes 

beruházási összege 42 millió ft-ra rúgott, bár egy 1952. május 23-án kelt irat már 100 

millió ft-ról szól.236 A tervek elkészültekor a régi gyárban 900 fő dolgozott, az új 

gyártelepen viszont már 1500-1600 dolgozóval számoltak. A régi gyárnak a városból való 

kitelepítése mind a helyszűke, mind egészségügyi szempontból egyre sürgősebb feladattá 

vált: utóbbit jól mutatja az OVHB-ülésen az Egészségügyi Minisztérium küldöttének 

hozzászólása, aki szerint a régi öntöde és kovácsműhely annyira korszerűtlen volt, hogy 

azok további működéséhez a minisztérium már nem akart hozzájárulni.237 A gépgyárhoz 

szervesen kapcsolódott egy gépgyártó technikum létrehozása szintén Törökszentmiklóson. 

A technikumra az indoklás szerint a mezőgazdaság nagyarányú gépesítése folytán a gépek 

                                                 
234 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 36.d. Nehézipar P-V. Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Gépgyár.  
 
235 SZML. 39-1-72.ő.e. II/36.p. Herczeg Ferenc, az OT elnökének nevében írott levele az MDP Szolnok 
Megyei Pártbizottságához. 1952. május 23. Tárgy: Mezőgazdasági Gépgyár (Törökszentmiklós) beruházási 
cél megállapítása. 0049/IX/1952.sz. 
 
236 SZML. 39-1-72.ő.e. 37.és II/36 .p.  
 
237 MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 36.d. 
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gyártásához és kezeléséhez értő, jelentős számú technikus képzése miatt volt szüksége a 

népgazdaságnak. A 10,4 millió ft-os előzetes keretösszeggel tervezett beruházás egy 12 

tantermes, 500 tanuló befogadására alkalmas iskolaépületből és megfelelő nagyságú 

tanműhelyből állott. Beruházónak a KGM Beruházási Osztályát, a generáltervezőnek a 

Városépítési Tervező Vállalatot tűntették fel. A tanműhely felszerelését belföldi piacról, 

illetve a meglévő gépgyár használaton kívüli felszereléséből kívánták fedezni.238      

 Törökszentmiklóshoz hasonlóan Tiszafüred is a II. osztályú települések közé nyert 

besorolást, ennek ellenére a város neve mellett fel-feltűnt egy igen komoly, 190 millió ft 

értékű és mintegy 550 fő munkavállalót foglalkoztató nehézipari beruházás elképzelése. 

Amennyiben a tervbe vett ásványolajfinomító és krakküzem (valamint a mellé tervezett 

egyéb vegyipari üzemek) megvalósulnak, messze ez lett volna a legnagyobb nehézipari 

beruházás a megyében. Az OT két telepítési helyszínt is megvizsgált: az egyik alternatíva 

Szolnok, a másik pedig Tiszafüred lett volna. Végül mindkét lehetőség előnyeit és 

hátrányait részletesen átvizsgálva Tiszafüred lett a befutó, ugyanis Szolnokon már nem 

volt bevonható szabad munkaerő, ennek a beruházásnak pedig elsősorban olyan 

telephelyre volt szüksége, ahol „más üzemektől szeparálva” is megoldható volt az 

elhelyezés, ez a HM szempont pedig a megyeszékhely szóba jöhető ipari telephelyén, a 

cukorgyár és a kénsavgyár között már nem valósulhatott meg. Az ötéves terv eredetileg 

nem tartalmazta a krakküzem felépítését, azonban a növekvő belföldi kereslet miatt végül 

utólag mégis beépítették a tervbe. A tiszafüredi ásványolajfinomító és krakküzem először 

1952. április 7-én jelenik meg az OT iratai között és már ekkor elhatározták, hogy az üzem 

telepítését később egyéb járulékos vegyipari beruházások, újabb gyáregységek is követni 

fogják a település közelében, így számítani lehetett még egy lángkoromgyár, egy 

magasalkohol üzem és egy glikol üzem létesítésére is. A leendő finomítóhoz tervezni 

kellett egy Budapest-Tiszafüred közötti olajvezetéket és ki kellett dolgozni az esetleges 

tiszai szállítással kapcsolatos kérdéseket, vagyis kikötő létesítésére is utasítást adtak a 

budapesti központból. 239 1952. május 20-i keltezéssel aztán Vas Zoltán meg is küldte a 

megyei pártszerveknek az ásványolajfinomító és krakküzem beruházási célját, így egészen 

komolyan lehetett venni a megvalósuló ipartelepítést.240  

                                                 
238 SZML. 39-1-72.ő.e. 86-87.p. Az OT elnökének levele az MDP Szolnok megyei Pártbizottságához. 1952. 
március 31. Tárgy: Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Gépgyártó Technikum beruházási céljának 
megállapítása. 0039/IX/1952.sz. 
 
239 MOL OT TÜK. XIX-A-16b. Isz.: 0053/IX/52. Ásványolajfinomító és krakküzem iratai, Tiszafüred. 
 
240 SZML. 39-1-72.ő.e. II/24.p. Vas Zoltán levele az MDP Szolnok Megyei Bizottságához. 0052/IX/1952.sz. 
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 Még ebben az esztendőben, 1952. szeptember 15-én sor került az OVHB azon 

ülésére, amelyen a tiszafüredi lángkoromgyár telepítési helyéről döntöttek. A két üzemet 

próbálták egymáshoz minél közelebb elhelyezni úgy, hogy az közben ne sértsen 

honvédelmi előírásokat sem. Az eredeti ötéves tervben szerepelt a Budapesti Koromipar 

Rt. bővítése, ez azonban a gyár túlzsúfoltsága miatt semmiképpen sem valósulhatott meg, 

ráadásul szovjet részről sem tartották helyesnek a budapesti beruházást! Ezért két vidéki 

helyszín is felmerült, mint az új gyár telephelye: az egyik Tiszafüred, a másik pedig 

Almásfüzitő volt. A 15 millió ft-os program hitelkeretét az eredetileg a Tiszántúli 

Gázkoromgyár létesítésére adott összeg átcsoportosításával kívánták megoldani. A 

lángkoromgyárra a gumiipar erőteljes felfutása miatt volt szükség: az itt előállítandó 

lángkorom fontos alapanyagául szolgált volna az autó- és kerékpárköpenyek, valamint 

gumirugók gyártásánál. Utóbbi termékeket a tiszántúli Műgumi és Pneumatik 

Kombinátban tervezték gyártani. A gyárban mintegy 80 fő részére létesült volna új 

munkahely.241  

A fent említett üzemek tiszafüredi telepítésére aztán mégsem került sor: már az 

1953 nyarán bekövetkező belpolitikai és beruházáspolitikai fordulat (lásd alább) előtt, 

1953 márciusában felmerült, hogy – mindamellett, hogy növelték a leendő krakküzem 

kapacitását – a telepítés helyszínét is meg fogják változtatni. Az üzem tervezése ekkor még 

mindig „kezdetleges stádiumban volt”. 1953 kora nyarán aztán leállították a krakküzem 

tervezését és a beruházási célt is felülvizsgálták, módosították: a tiszafüredi telepítés 

helyett ekkor már a nagylengyeli olajmező közelében vagy Szőnyben kívánták felépíteni 

az új üzemet. Érdekes, hogy az egy esztendővel korábbi telepítési érvek szerint még 

kizárólag a keleti országrészbe tartották kívánatosnak elhelyezni az új beruházást. Ennek 

indokaként egyrészről a honvédelmi és áruelosztási érvek szóltak (a telephely távolabb 

esett a „veszélyes” határvidékektől, az üzemanyagra pedig a tiszántúli mezőgazdaság 

megnövekedett igényeinek kielégítésére volt szükség), másrészt pedig az ország 

valamennyi akkori finomítója – a kicsiny, elavult nyírbogdányi kivételével – a nyugati 

országrészben helyezkedett el.242  

                                                                                                                                                    
 
241 MOL OT TÜK. XIX-A-16b. Isz.: 0099/IX/1952. Lángkoromgyár, Tiszafüred. 514-597.p. 
 
242 MOL OT TÜK. XIX-A-16b. Isz.: 0053/IX/52. Ásványolajfinomító és krakküzem iratai, Tiszafüred. A 
nyugati országrész akkori finomítói a következő települések közelében helyezkedtek el: Szőny, Almásfüzitő, 
Csepel, Pét. 
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Martfű nemcsak Szolnok megyében, hanem az alföldi települések között, de még 

országos viszonylatban is igen speciális helyzetben volt. Az eredetileg Tiszaföldvárhoz 

tartozó település határába még a II. világháború időszakában egy országos jelentőségű 

cipőgyártó nagyüzem települt, amely köré jelentős lakótelep is épült, így már-már egy 

városias település jött létre. A dinamikusan fejlődő és a szocialista iparosítás távlati 

terveiben is szereplő Martfű azonban túl közel esett a gazdaságpolitikai tervekben 

mindenben előnyt élvező és a megyében szinte privilegizált helyzetben lévő Szolnokhoz, 

ezért kiemelt településfejlesztésre nem számíthatott. A gyár viszont ott állt az időközben 

önállósult Martfű település területén, termelése pedig nem állt le még a legkedvezőtlenebb 

1945-ös esztendőben sem, sőt abban az évben csak a Vörös Hadsereg részére 71.400 pár 

lábbelit kellett gyártania. Komoly nehézséget jelentett viszont, hogy a munkásainak egy 

része a háború miatt Érsekújvárra került az ottani cipőgyárba, akiknek egy része nem is tért 

vissza: ezeknek a munkásoknak a pótlását pedig nem lehetett egyik napról a másikra 

megoldani egyéb képzetlen munkaerővel. Az államosítás után a gyárat erősen fejleszteni 

kezdték, így 1949-re falai között már 676 fő dolgozó kapott munkát. A gyár 1951-től már 

exportra is termelt.243    

 A cipőgyár dinamikus termelése természetesen a település „tervszerűtlen” 

fejlődésével járt együtt, emiatt 1953. április 20-án az ÉM levéllel fordult a Szolnok Megyei 

Tanács VB elnökéhez, amelyben sürgették a község tervezési programjának, illetve az 

ezen alapuló, immár városrendezési tervnek az elkészítését. A budapesti központban 

ugyanis attól tartottak, hogy ennek elkészítése híján a fejlesztés során kialakuló település 

tervszerűtlen lesz. Martfű fejlődését – a Debreceni Tervező Irodánál a cipőgyár részére 

készülő lakásépítkezést és az egyéb kommunális beruházásokat tartalmazó tervfeladatot 

áttekintve – spontán módon oly mértékűnek látták, amely elengedhetetlenné tette a 

tervszerű fejlesztést és a település osztályba sorolását. A minisztérium sürgősen kérte a 

Megyei Tanács VB-t, hogy a település tervezési programját mihamarabb készítse el 

(ugyanis a II. és III. osztályba sorolt községeknél a megyét erre törvény kötelezte). 

Függőben volt még Martfű konkrét osztályának megállapítása is: hogy a település a II. 

vagy a III. osztályba kerül-e, ahhoz a megyének az OT-hoz kellett fordulnia. Végül 

felhívták a megyei illetékesek figyelmét, hogy a felelősség őket terheli, amennyiben a 

                                                 
243 Simon [1992] (szerk.) i.m. 398-399.p. 
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kérdés elhúzódása miatt „tervszerűtlen település” jön létre.244 A minisztériumi sürgetésre a 

megye április 29-én reagált: ebben természetesen a település II. osztályba való sorolását 

kérték, bár megjegyezték, hogy a cipőgyár és a hozzá tartozó kiemelt üzemi település 

közvetlenül a minisztérium alá tartozik. A település utólagos osztályba sorolásának – 

véleményünk szerint – a gyakorlatban, hosszabb távon is inkább csak formális jelentősége 

lehetett, hiszen az országos jelentőségű üzem adott volt, fejlesztésével is számoltak a 

központi szerveknél, így ez önmagában meghatározta Martfű további sorsát.245  A Szolnok 

Megyei Tanács VB részéről értesítették továbbá a minisztériumot, hogy Martfű, mint új 

tanyaközpont246 rendezési terve még 1951-ben elkészült, azonban ennek alapvető hibája 

volt, hogy nem foglalta magába a cipőgyár lakótelepének területét, így fordulhatott elő, 

hogy a már kialakult városias település azóta is „szabadon és tervszerűtlenül” fejlődött. 

Ráadásul politikailag nem volt elhanyagolható az a tény sem, hogy a település paraszti 

dolgozói elégedetlenek voltak a közművesítéssel, a középületekkel kapcsolatban. A 

megyei illetékeseknek közvetlen tudomásuk volt – még az I. ötéves tervidőszak alatt 

megépülő – újabb 350 db lakásról is.247 

 Az OT Területi Tervezési (VI.) Főosztályán 1953 nyarának végére döntöttek 

Martfű osztályba sorolásáról, de ezt augusztus 27-én egy helyszíni kiszállás és tárgyalás is 

megelőzte. Végül Martfűnek a II. osztályba való sorolását támogatták, valamint egy olyan 

városfejlesztési terv kidolgozását, amely a korábban kidolgozott, ekkor már részlegesnek 

minősített tervekkel szemben biztosította volna a várható ipari és mezőgazdasági fejlődés 

igényeinek egységes terv szerint történő kielégítését. Martfű községet városi jellegű 

                                                 
244 MOL OT TÜK. XIX-A-16b. 474/A.d. 063/VI/1953. 5.p. Az ÉM levele a Megyei Tanács VB elnökének. 
587/DM/24-1/1953. Tárgy: Martfű község tervezési programja. Előadó: Mechtl Alfréd. 
 
245 Összességében a TERINT településosztályozása mégis mérföldkő volt a magyar terület- és 
településfejlesztés történetében, mert az 1980-as évek közepéig meghatározta a fejlesztés egész logikáját, 
gondolatmenetét, noha maga a kategorizálás rövid ideig volt érvényben, illetve a kiemelt települések köre is 
többször változott. Forrás: Germuska [2004] i.m. 134.p. 
 
246 Martfű közigazgatási területén az ipari népesség által lakott cipőgyári lakótelepen túl az ötéves terv során 
létrehoztak egy önálló községet (tanyaközpontot) is. Így a Tiszaföldvártól önállósuló községnek rögtön két, 
egymástól merőben eltérő, sajátos arculatú része alakult ki. Szolnok megyében még egyéb (mezőgazdasági 
jellegű) községek (tanyaközpontok) is létesültek az I. ötéves terv során: Cserkeszöllő, Rákócziújfalu, 
Pusztakócs, Örményes, Kétpó, Tiszatenyő, Jászágó. Salló Ferenc – Patonai József (szerk.) [1956]: Az első 
ötéves terv főbb eredményei Szolnok megyében. Megyei Tanács VB. Tervosztály. 6.p. A 
tanyaközpontosítási, községesítési kísérletekről részletesen: Orbán Sándor [1980]: Tanyaközpontosítási, 
községesítési kísérletek a felszabadulás után. In: Pölöskei Ferenc – Szabad György (szerk.): A magyar 
tanyarendszer múltja. Tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Bp. 362-398.p. 
 
247 MOL OT TÜK. XIX-A-16b. 474/A.d. 3.p. A Szolnok Megyei Tanács VB levele az OT XXIV. 
Főosztályához. Tárgy: Martfű község osztályba sorolása. 20-32/1953.II.sz. Ea.: Salló Ferenc. 
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településsé kívánták fejleszteni. Városi funkcióinak hatásaival csak a legközelebbi 

községek esetében számoltak (így nem „zavarta” volna Szolnok és Tiszaföldvár 

fejlődését), igazgatási vagy egyéb központ jellegének kialakulásával pedig nem számoltak 

oly mértékben, hogy annak a városrendezési tervre hatása lett volna. A község 

fejlesztésének alapját elsősorban a Tisza Cipőgyár tervezett fejlesztésében látták. A gyár 

dolgozói létszámának növekedését a II. ötéves tervre 2500 főre kívánták növelni, míg 

nagyobb távlatban további 1000-1500 fős létszámnövekedéssel számoltak. Becsléseik 

szerint 15-20 éves távlatban a bejáró és munkásszálláson lakó gyári dolgozók létszáma az 

ezer főt nem haladta volna meg. A lakosság távlati összetétele alapján 3 csoportot 

alakítottak ki : 

− nem helyi szükségletre termelő dolgozók (ipar, mezőgazdaság): 40% 

− kiszolgáló lakosság (igazgatás, kereskedelem, szolgáltatás stb.): 15% 

− önálló keresettel nem bírók csoportja: 45% .  

Az akkor ipari fejlesztés céljára fenntartott területen túlmenően további iparterületet nem 

terveztek kialakítani.248  

 A minisztériumi elvárásoknak megfelelően végül 1953. szeptember 15-én a 

Szolnok Megyei Tanács VB meghozta határozatát Martfű község fejlesztési programjával 

kapcsolatban. Megállapították, hogy a Tanyai Tanács Martfű község telepítésénél súlyos 

hibát követett el azzal, hogy az ipari-üzemi teleptől nagy távolságra helyezte ki a 

mezőgazdasági lakosságot. Megengedhetetlennek tartották, hogy a település fejlesztése 

során a cipőgyár elkülönüljön és ez a „munkás-paraszt szövetség” lazulását eredményezze. 

Addig ugyanis a mezőgazdasági községrész mindentől elzártan, mélyen az üzemi lakótelep 

nívója alá került – közüzemekből, kulturális életből, kereskedelmi ellátottságból kizárva – 

erősen falusias telepítéssel, ami éles ellentétet váltott ki Martfű község mezőgazdasági 

lakossága és a Tisza Cipőgyár üzemi dolgozói között. A Megyei Tanács VB szerint ez a 

gazdasági ellentét kiélezte nemcsak a város és a falu ellentétét, hanem az üzemi dolgozók 

és a mezőgazdasági dolgozók politikai ellentétét is. Az ekkor meghozott határozat 

leszögezi, hogy Martfűt ugyan városias jellegű településsé fejlesztik, azonban igazgatási 

vagy egyéb központi jelleget a távlati tervekben sem fog kapni és középületeit csak 

kimondottan a helyi igények kielégítésére lehet tervezni. A megyénél 15-20 éves távlatban 

10 ezer fős lakossággal számoltak, amelyből 80% ipari munkás és 20% mezőgazdasági 

                                                 
248 Uo. Az OT Területi Tervezési Főosztályának levele a Szolnok Megyei Tanács VB II. Tervosztály 
vezetőjének. 1953. szeptember 1. Tárgy: Martfű község fejlesztési terve. Ea.: Koller Tibor.  
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dolgozó lett volna. A településrendezési terv fő iránya az volt, hogy a kialakuló városias 

településen az ipari és mezőgazdasági lakosság lakóterülete egymáshoz közel, a 

tiszaföldvári út (mint fő ütőér) mindkét oldalán terüljön el.249 A megyei javaslatot az OT 

VI. főosztálya 1953. szeptember 18-án elfogadta és továbbküldte az ÉM felé.250 

 Nemcsak a korabeli gazdaságirányításnak, hanem a később íródott 

szakirodalomnak is komoly gondot és fejtörést okozott Martfű települések közé való 

besorolásának kérdése. A Szolnok árnyékában fejlődő és Tiszaföldvár tőszomszédságában 

lévő község az egyetlen település volt a hat alföldi megye területén, amely eséllyel 

pályázhatott a „szocialista város” megnevezésre. 251   

 

Irányváltások a Rákosi-Gerő korszakban és ezek hatása Szolnok 
megyére 
 

Az I. ötéves tervidőszak Szolnok megyei történetét természetesen az országos 

politikai (és gazdaságpolitikai) irányváltások sora határozta meg. Az OT 1952. szeptember 

20-án kelt és Nógrádi Lászlónak, a IX. Beruházási Főosztály vezetőjének kézjegyével 

ellátott levelében közli a Népgazdasági Tanács Titkárságával az 1953-as és 1954-es évekre 

tervezett beruházásokat. Ennek alapján Szolnok városa a következő ipari beruházásokra 

számíthatott: 

− TVM befejezése 1953-ra (5 millió ft) 

− Szolnoki Szalmacellulóz Gyár befejezése (8 millió ft) 

− Közlekedési Műszaki Egyetem felépítése (82 millió ft) 

− Szolnok vasútállomásának bővítése 1954-től 

− „több nagy ipari üzem” és új nagy ásványtároló építése 1954-től 

A megye egyéb területeire tervezett beruházások az 1953-ra és 1954-re: 
                                                 
249 MOL OT TÜK. XIX-A-16b. 474/A.d. 17-18.p. Kivonat a Szolnok Megyei Tanács VB 1953. szeptember 
15. napján megtartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. 612/1953.VB.sz.    
 
250 Uo. 16.p. OT Területi Tervezési főosztály levele az ÉM Tervezési Igazgatóság vezetőjének. Tárgy: Martfű 
község tervezési programja. 1953. szeptember 22. 
 
251 Míg Beluszky Pál és Barta Györgyi egyértelműen a szocialista városok közé sorolta a települést (a 
település 1989-ig jogilag nem volt város, sőt 1970-ig még nagyközségi rangja sem volt), addig Germuska Pál 
nem tartotta szocialista városnak Martfűt, az ő olvasatában csak 11 ilyen település volt Magyarországon a 
szocialista időszakban, mégpedig: Ajka, Dunaújváros, Kazincbarcika, Komló, Oroszlány, Ózd, Salgótarján, 
Százhalombatta, Tatabánya, Tiszaújváros és Várpalota. Vö.: Beluszky Pál [1999]: Magyarország 
településföldrajza. Általános rész. Dialóg Campus, Bp.-Pécs; Barta Györgyi [2002]: A magyar ipar területi 
folyamatai 1945-2000. Dialóg Campus, Bp.-Pécs. 36.p.; Germuska [2004] i.m. 52.p. 
 



 85

− Karcag, téglagyár építése (19 millió ft) 

− Mezőtúr, kenderfonoda építése (43 millió ft) 

− Mezőtúr, Mezőgazdasági Gépészeti Technikum (9 millió ft) 

− Törökszentmiklós: mezőgazdasági gépgyár továbbfejlesztése (2,4 millió ft) 

− Jászárokszállás és Jászberény: terményraktárak létesítése (4,5 millió ft) 

− 60 KW-os Szolnok-Békéscsaba távvezeték befejezése 1953-ra (12 millió ft) 

− 120 KW-os Mátra-Szolnok távvezeték átépítése, jászberényi leágazással (8,5 

millió ft).252 

Az 1953-as év elején Dávid Ferenc, a Szolnok Megyei Pártbizottság titkára levelet 

intézett Vas Zoltánhoz, amelyben azt tudakolta, előreláthatólag mi valósulhat meg a 

megyére vonatkozó 1953-as tervekből. Az OT elnökének 1953. január 20-án írott 

válaszleveléből kiderül, hogy már ekkor sok minden bizonytalanná vált a nagyszabású 

tervekkel kapcsolatban. Ekkor derült ki, hogy a Mezőtúrra tervezett két nagyipari 

beruházás közül egyik sem épülhet meg a tervidőszakban: ugyanis a kenderfonoda építése 

– „tekintettel azokra az elsődleges feladatokra, amelyeket az akkori import keretből meg 

kellett oldani” – 1955-re tolódott, míg a reszelőgyárat népgazdasági indokok miatt 

(indokként a rabok foglalkoztatását adták meg) már nem Szolnok megyébe tervezték 

telepíteni. A szintén Mezőtúrra tervezett 500 vagonos termény-tranzitraktár építésének az 

1953-as esztendőben csak az előmunkálatait indították volna meg, kiemelték viszont, hogy 

a megyében még ebben az évben több 200 vagonos begyűjtő hálózati raktár fog épülni. 

Mezőtúr nevével kapcsolatban korábban felmerült egy növényolaj extraháló (gyapotmag 

feldolgozó) üzem létesítése is, amelynek tervfeladatát Vas Zoltán közlése alapján éppen 

akkor készítették az Élelmiszeripari Tervező Intézetben. Ennek a beruházásnak az építése 

szintén csak leghamarabb 1955-ben indulhatott volna meg, de a nyersanyag termelési 

szempontok miatt véglegesen még nem döntötték el, hogy végül Mezőtúrra vagy 

Hódmezővásárhelyre telepítik-e.253 Úgy tűnik tehát, hogy ekkoriban esett ki Mezőtúr a 

gyorsan, intenzíven iparosodó alföldi mezővárosok köréből.  

                                                 
252 SZML. 39-1-72.ő.e. 273.p. Az OT IX. Beruházási Főosztály levele a Népgazdasági Tanács Titkársága 
részére. 1952. szeptember 20. Tárgy: Tájékoztató az 1953. évi Szolnok megyei beruházásokról. Ea.: Eperjesi 
László. 33/1/54/1-953. I.24.sz. 
 
253 SZML. 39-1-72.ő.e. 276.p. Vas Zoltán közlése az MDP Szolnok Megyei Pártbizottságának titkár felé. 
1953. január 20. Tárgy: Tájékoztató az 1953. évi Szolnok megyei beruházásokról. Ea.: eperjesi László. 
33/1/54/1-953. I.24.sz. 
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Vas Zoltán közléséből kiderül, hogy az új Törökszentmiklósi Mezőgazdasági 

Gépgyár létesítését is már ekkor elhalasztották 1954-re. Ráadásul a tervezés során az 

akkoriban folyó „profil-tárgyalások” lényegesen magasabb termelési értéket határoztak 

meg az új gyárral kapcsolatban, így az egész beruházási programot át kellett dolgozni az 

Általános Gépipari Minisztériumban és a Mezőgépipari Igazgatóságon. A gyár 

telepítésével kapcsolatos vasút- és útépítést viszont folyó évre ígérte a miniszter. Szintén 

nem ígérhették meg Budapestről a jászberényi és a szolnoki kenyérsütő üzem létesítését az 

1953. évre, sőt szemrehányóan megjegyezték, hogy Jászberénybe csak a megyei 

tervosztály tervezett ilyen jellegű beruházást. A Dávid Ferenc levelében említett 400 lakás 

helyett is csak 80 lakásra tudtak beruházási hitelt előirányozni, viszont megígérték, hogy a 

Helyi Ipar Minisztériuma részére az addigiaknál nagyobb összegű beruházási hitelt 

biztosítanak, amelyből Szolnok is részesedni fog. Szintén nem támogatta az OT a 

cserkeszőlői melegvíz-forrás ipari hasznosítását (só és jód kinyerését), amely eljárást nem 

láttak gazdaságosnak. Az itteni gyógyvizet esetleg gyógyvíz-telep, illetve egy kb. 2 ezer 

m2 alapterületű melegház létesítésére látták alkalmasnak, de az ezzel kapcsolatos 

vizsgálatokat még meg kellett várni az Egészségügyi- és a Földművelésügyi 

Minisztériumtól. Az addig felmerült beruházások közül csak a Karcagon megvalósítandó 

„Tempera Öntöde és Téglagyár”254 kapott az 1953-as évre 10 millió ft-ot az összesen 20 

millió ft-os teljes beruházáshoz, ezenkívül pedig Szolnokon engedélyezték a hűtőház 

felépítését a tanács saját beruházási keretéből (!).255   

1953. február 11-én válságtanácskozásra ült össze az MDP KV Titkársága, mert az 

ipari termelés minden szektorban jelentősen elmaradt az előirányzattól: az ülésen született 

határozat a termelés fokozását sürgette, mindenáron. Érdekes, hogy röviddel ezt 

megelőzően, 1952. november 26-án fogadott el az MDP PB egy olyan OT-előterjesztést, 

amely a nehéziparnak az iparon belüli részesedését 55-ről 58%-ra kívánta emelni. A 

minisztériumok előirányzatai közül a legmeredekebb növekedést a hadiipari szektornál 

tervezték (Középgépipari minisztérium 36%), azt követte a Kohó-és Gépipari 

                                                 
254 Az eredeti iratban „Tempera Öntöde és Téglagyár” szerepel, mint karcagi beruházás, noha a korábbiakban 
még „temperöntöde és fittinggyárról” vagy „szürkeöntödéről” beszéltek, illetve külön beruházás volt a 
„karcagi téglagyár”, más néven „égetett agyagtéglagyár”. Itt a két beruházás már együtt szerepel. 
Véleményünk szerint nem zárható ki az elírás sem. Vö. MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 34.d.; MOL OT 
TÜK. XIX-A-16b. 21.d.; MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 41.d. ; SZML. 39-1-73.ő.e. 
 
255 SZML. 39-1-72.ő.e. 276.p . 
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Minisztérium (24%) és a Bánya- és Energiaügyi Minisztérium (18%), ezeket a többi közül 

csak a Közlekedési Minisztérium 21%-os rátája közelítette meg.256  

Noha erről a Szolnok megyei pártvezetőknek fogaluk sem lehetett, a színfalak 

mögött már jóval az elhíresült 1953. júniusi KV-határozat előtt megszellőztették a 

gazdasági életben felgyülemlett problémákat. Az MDP Államgazdasági Bizottságának 

1953. április 10-én lezajlott ülésén már ekkor, több mint másfél évvel a tervidőszak 

befejezése előtt pontokba szedték az addigi beruházások telepítésének főbb hiányosságait, 

hibáit. Sok esetben hiányolták az ipartelepítéseket megelőző alapos vizsgálatokat a 

megfelelő mennyiségű és minőségű nyersanyag meglétével kapcsolatban. A telephelyek 

kijelölésénél sokszor nem érvényesültek a gazdaságosság szempontjai. Kimondták, hogy 

noha a terv egyik fő célkitűzése az elmaradott ipari területek, elsősorban a Tiszántúl és a 

Duna-Tisza közének iparosítása volt, mégsem telepítettek semmiféle ipart Szabolcs megye 

Nyíregyházától K-re eső területére, amikor ott jó ipartelepítési lehetőségek voltak és a 400 

ezres lakosság a munkaerőellátási problémákat is megoldhatta volna. Ugyanígy járt 

Somogy és Tolna megye és valamennyi, a D-i és NY-i határ mentén fekvő vidék. 

Kiemelték a városfejlesztés tervszerűtlenségét is. Több ipari város nem kapott elegendő 

lakásberuházást, míg ezen túlmenően számos városban, elsősorban Budapesten, 

Debrecenben és Szolnokon számottevő lakásépítés egyáltalán nem volt.257 Az iparosodó 

települések túlzsúfoltságát látva egyértelműen megbukott az a legfelsőbb politikai vezetés 

által is jóváhagyott gyakorlat, hogy elsősorban kell ipari üzemeket építeni és csak 

másodsorban követhetik a lakások ezeket.258 Kiderült, hogy az eltelt három és fél év során 

nem vitték következetesen keresztül azt az elvet, amely szerint csak olyan esetben kellett 

volna a fővárosba új üzemet telepíteni, amennyiben annak vidéki telepítése nem lett volna 

                                                 
256 Germuska [2004] i.m. 118.p. 
 
257 Az I. ötéves tervidőszak során igazán jelentős lakásépítésről inkább csak a szocialista városok esetében 
volt szó, azonban az ottani nagyobb lakásépítések sem elégítették ki a helyi igényeket, ugyanis ezekbe a 
városokba valósággal özönlött a munkaerő az elmaradottabb vidéki területekről. A sajátos népvándorlásnak 
elsődleges oka az ottani nagyszámú új ipari munkalehetőség volt, amelyhez fogható nagyságrendű 
lakásépítésről pedig nem beszélhetünk. Belényi Gyula megfogalmazása szerint a szocialista rendszer okozta 
gazdasági változások olyan jellegű regionális aszimmetria kialakulásához vezettek Magyarországon, hogy 
ahol bőséggel volt munkaalkalom, ott az odavándorlók által felduzzasztott lakosság lakás- és közlekedési 
viszonyai váltak tűrhetetlenné. Ellenben, ahol éppen az elvándorlás miatt a lakáshiány elviselhetőbb lett 
volna (annak ellenére is, hogy egyes alföldi városok határában a kényszerrel kiköltöztetett lakók tanyáját 
lánctalpas traktorral rombolták le), ott viszont nem volt munkaalkalom. Forrás: Belényi [1996] i.m. 92.p.  
 
258 Germuska [2004] i.m. 114.p. 
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megoldható (Budapestre addig 37 ipari beruházás került, amelyek felerészben már 

meglévő üzemek bővítései voltak).259 

A magyarországi gazdaságpolitikai változás felé jellegzetesen egy Szovjetunióban 

bekövetkezett esemény nyitotta meg az utat. Sztálin 1953. március 5-i halála után 

egyértelmű politikai enyhülési szakasz kezdődhetett meg a Szovjetunióban, ami 

természetesen kihatott Magyarországra is. Minden bizonnyal ennek a változásnak az egyik 

első jele lehetett az, ami az MDP Államgazdasági Bizottságának 1953. április 10-én 

lezajlott: ha csak szűk körben is, de nyíltan lehetett beszélni arról, hogy az I. ötéves tervet 

alapvetően elrontották. Ezt követte 1953. májusában Rákosi Mátyás Moszkvába rendelése, 

ahol a szovjet vezetők próbálták rávenni az új, módosított szovjet politikai irányvonal 

átvételére. Rákosi taktikusan bólogatott és helyeselt, ám hazatérve semmi jelét nem adta 

változtatási szándékának: valószínűleg azt gondolta, hogy a Kreml falai között dúló harc 

rövidesen befejeződik és a győztes majd ugyanott folytatja, ahol Sztálin abbahagyta. 

Következhetett a „jeges fürdő”: a június 13-16-án lezajlott moszkvai „tárgyalások” során 

olyan megalázó és megszégyenítő bánásmódban volt része, mint még soha. Dobi István, 

Nagy Imre, Gerő Ernő és mások jelenlétében mindazt - a túlzott iparosítást, a hadsereg 

felduzzasztását, az erőszakos téeszesítéseket, az életszínvonal csökkenését, az ellátási 

zavarokat, a koncepciós pereket, internálásokat és a személye körüli kultuszt - fejére 

olvasták, amit korábban Moszkva követelt tőle, vagy ami a szovjet gyakorlatot is 

jellemezte. Felszólították, hogy a miniszterelnökségről lemondva ossza meg hatalmát 

valaki mással és változtassanak a beruházási és életszínvonal-politikán is.260 Tény, hogy a 

moszkvai tárgyalások középpontjába a gazdaságpolitika állott, ennek hátteréül azonban az 

MDP vezetőinek általában vett hibás politikája rejlett. Jellemző, hogy a miniszterelnök-

cserén és a PB kisebb átalakításán túl jelentősebb személyi következmények nem voltak, 

sőt még az önkritikát is Gerő Ernő szövegezhette meg a soron következő KV-ülésre.261  

 A moszkvai fejmosás után közvetlenül ült össze az MDP PB 1953. június 20-án, 

ahol előbb ebben a „szűk körben” tudatták a Moszkvában jártak az ottani tapasztalataikat, 

majd csak ezután egy héttel hívták össze a Központi Vezetőség ülését. Az MDP KV június 

27-28-án megtartott ülése mindenben a moszkvai „tanácsok” szellemében járt el. 
                                                 
259 MOL-M-KS. 276-112-124.ő.e. 6-9.p. Az MDP Államgazdasági Bizottságának 1953. április 10-én lezajlott 
ülése. 2. napirendi pont: jelentés a beruházások telepítéséről a folyó ötéves tervben és a II. ötéves terv 
telepítésének főbb szempontjai.  
 
260 Romsics [1999] i.m. 375.p. 
 
261 Pető-Szakács [1985] i.m. 243-244.p.  
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Kimondták, hogy túlzottan gyors volt az iparosítás üteme és túlzott a beruházási program. 

Az MDP II. kongresszusának határozata alapvetően helytelen gazdaságpolitikai 

irányvonalat állapított meg.262 Helytelen volt a beruházásokra előirányzott felemelt összeg 

elosztása is: a 85 milliárd forintos keretből csak a nehéziparra 37,5 milliárd ft jutott, míg a 

mezőgazdaságra mindössze 11 milliárd, a könnyű- és élelmiszeriparra pedig együttesen 3,5 

milliárd ft. A népgazdaság számos esetben olyan létesítmények megvalósításába fogott 

bele, amelyekhez az ország gazdasági adottságai nem voltak meg, illetve amelyek nem 

voltak létfontosságúak és ezekkel várni lehetett volna. A „szektaszellemű kalandorpolitika” 

mintegy öncélnak tekintette a szocialista iparosítást és elhanyagolta a munkásosztály, a 

dolgozó nép érdekeit, ezért csökkent a dolgozók életszínvonala. Megnevezték a felelősöket 

is: a gazdaságpolitikában elkövetett súlyos hibákért elsősorban Gerő Ernőt tették felelőssé, 

hiszen túlnyomórészt ő irányította a gazdasági munkát a pártban és állami vonalon is. A 

KV határozatot hozott a gazdaságpolitika irányvonalának megváltoztatására: döntöttek az 

iparosítás és a nehézipar fejlesztési ütemének csökkentéséről, leszállították a beruházások 

mértékét és összegét, határoztak az összes, de különösen a nehézipari beruházások 

felülvizsgálatáról. Mérlegelni kellett azt is, hogy egy-egy beruházás megfelel-e az ország 

gazdasági és természeti adottságainak, valamint a népgazdaság egyes ágai arányos 

fejlesztése követelményeinek.263  

Az új miniszterelnök Nagy Imre lett: az ő 1953. július 4-én a Parlamentben 

elhangzott programbeszédével vette kezdetét az „új szakasz” reformkísérlete. Ennek során 

a legjelentősebb változtatások ugyan az agrárpolitikában következtek be, de a moszkvai 

elvárásoknak megfelelően bele kellett nyúlni az ötéves terv iparpolitikájába is: az 1953. évi 

16,8 milliárd ft-os beruházási előirányzatot 1954-re 11,8 milliárdra csökkentették. Ezen 

belül módosították a beruházások szerkezetét. Az ipar részesedése 46%-ról 35%-ra, a 

nehéziparé 41%-ról 31%-ra mérséklődött. A mezőgazdasági beruházások aránya 
                                                 
262 Az MDP 1951. február 25. és március 2. között megtartott II. kongresszusán döntöttek az eredeti ötéves 
terv módosításáról, amellyel még erőteljesebb iparosításba hajszolták az országot. A döntést titokban 
tartották, hiszen még a legfelsőbb vezetés számára készített tervmódosítási összefoglaló sem beszélt egészen 
nyíltan az új célokról. A terv módosítása (felemelése) elsősorban a nehézipart érintette, pl. a 
hadseregfejlesztés ekkor minősült a szocializmus építésének alapfeltételévé, amely egymaga az összes 
beruházások 14%-át vitte el. Az addigi 263 új ipari üzem létesítése helyett ezúttal már 341 megépítését 
tartották szükségesnek A döntés legismertebb szlogenje szerint „Magyarországot a vas- és acél országává, a 
gépek országává, fejlett ipari országgá” kívánták alakítani. A beruházási keretet 51-ről 85 milliárd ft-ra 
emelték és többszörösére növelték a gyáripari termelés (86,4%→310%) és ezen belül a nehézipari termelés 
(104,3%→380%) 5 év alatt elvárt növekedését is. A felemelt ötéves tervben Szolnokon túl már Jászberényt, 
Karcagot és Mezőtúrt is ipari jellegű várossá kívánták fejleszteni! Forrás: Pető-Szakács [1985] i.m. 154-
156.p.; Kóródi József-Márton Géza [1968]: A magyar ipar területi kérdései. Kossuth, Bp. 29.p.   
 
263 MOL-M-KS. 276-52-24.ő.e. Az MDP KV 1953. június 27-28-án megtartott ülésének jegyzőkönyve. 
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ugyanakkor 13%-ról 24%-ra emelkedett, s a lakásépítésre fordított összegeké 6%-ról 11%-

ra. Az új előirányzatoknak megfelelően számos nagyberuházást leállítottak, köztük a 

budapesti metró építését és a diósgyőri Lenin Kohászati Művek rekonstrukcióját.264 A 

nehéziparon belül a túlméretezett hadiipar leépítése volt a kormányprogram egyik fő 

célkitűzése. 1953-1954-ben e célkitűzések jegyében a szektort – az egész szocialista 

blokkban példa nélküli módon és mértékben – „civilesítették”: a hadiüzemek többsége 

váltóprofilt kapott, azaz (elméletileg) a profiljába tartozó polgári termékek gyártását kapta 

feladatául.265  

Az I. ötéves terv és a felemelt ötéves terv megvalósítása során Szolnok megye 

lendületes iparosításában is törést hozott az 1953. júniusi KV-határozat. A Megyei 

Pártbizottság ugyanis még 1953. április 21-én is bizakodva jelentette ki, hogy – a helyi 

iparhoz hasonlóan – nagyok a fejlődési eredmények az országos jelentőségű ipar vonalán 

is. Hiszen addig olyan „nem remélt” üzemek épültek a megyében, mint a TVM, a Szolnoki 

Tejüzem, a Gépjavító, az Aprítógépgyár vagy az akkor még építés alatt álló 

Cellulózgyár.266 A megyénél akkor biztosak voltak benne, hogy még az 1953-as év 

folyamán be fog indulni 6 db országos jelentőségű üzem komoly fejlesztése és szintén 6 db 

országos jelentőségű üzem építése is a megye területén. Utóbbiak között a következőket 

sorolták fel: 

− kenderfeldolgozó – Mezőtúr 

− növényolaj extrakciós üzem – Mezőtúr 

− pirit üzem – Szolnok 

− ásványolaj forgalmi üzem – Szolnok 

− gyapotfeldolgozó – Karcag 

                                                 
264 Romsics [1999] i.m. 377-378.p. Az 1953-as eseményekről és a gazdaságpolitikai fordulatról részletesen 
még: Szakács Sándor [2002]: Gazdaságtörténet. II. kötet. Főiskolai jegyzet, Bp. 200-206.p.; Pető-Szakács 
[1985] i.m. 239-261.p.   
 
265 Germuska [2003] i.m. 96.p. 
 
266 A korszak külön érdekessége, hogy az ekkor már tervkötelezettként termelő Fémnyomó- és 
Lemezárugyárat még csak meg sem említik: ez a megállapítás igaz a KSH több kiadványára és szinte 
valamennyi, a megye iparára vonatkozó országos vagy megyei szintű feljegyzésre is. A hivatalosan a 
tömegcikk iparba sorolt „élelmezésipari gépgyár” a valóságban az ország egyik legtitkosabban kezelt üzeme 
volt. A jászberényi Jász Múzeumban fennmaradt 1956. május 1-jei felvonulásról készült fotókon a gyár 
munkásai sokatmondóan csak az üzem polgári profiltermékeivel (fémedényekkel) vonultak fel, mintha a 
környéken nem tudta volna mindenki, hogy az üzem tüzérségi lőszerhüvelyeket is gyárt, sőt elsősorban ezek 
gyártására telepítették a nagyobbik jászberényi üzemet. 1952 végén a vállalat dolgozói létszáma 520 fő, 1955 
végén pedig 1072 fő volt. Az adatok forrása: SZML. XXIX.11. 1952-1964. Jelentés a munkaerő 
hullámzásáról a KSH-nak. 1953. január 22.; Létszámjelentés a KGM részére.   
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− új országos téglagyár – Karcag. 

A felsorolt hat üzemből négy egyértelműen a megye nyersanyagadottságaira épülő, 

az ún. mezőgazdasági ipart erősítő beruházás volt, visszaköszöntek tehát az ötéves tervet 

megelőző tervezés helyi nyersanyagra épülő – és eddig elmaradt – iparfejlesztési 

célkitűzései. Ugyanakkor komoly fejlesztést remélhetett még a jászberényi Aprítógépgyár, 

a törökszentmiklósi Mezőgazdasági Gépgyár és a Szolnoki Tejüzem stb. (!) is.267 A felsőbb 

szervektől azt az információt kapták, hogy csak 1953-ban a fenti országos üzemek 

telepítésével újabb 72,7 millió ft beruházás valósul meg a megyében, amelyekhez 2454 fő 

új ipari munkaerőre lesz szükség. Ezzel megvalósulni látszott az ötéves terv azon megyei 

célkitűzése, hogy 1954 év végére 12.800 fővel emelkedik az iparban dolgozók száma. Az 

említett nagy beruházásokon felül gépesíteni, illetve modern gépekkel tervezték ellátni a 

helyi kisipart is. Modern, korszerű téglagyárakat képzeltek el a kisiparon belül 

(Törökszentmiklós, Tiszafüred, Csépa stb.) és a helyi iparon belül is fokozatos gépesítést 

helyeztek kilátásba. 1953-ra összesen 121 millió forint országos- és 98,9 millió ft helyi, 

tanácsi beruházással számoltak.268 

 Az új szakasz politikájával párhuzamosan jelentősen le kellett adni az álmokból és 

a megye iparának villámgyors „felfutásával” kapcsolatos tervekből. A fent leírt, 1953-ra 

tervezett építkezések nem indultak meg, sőt a későbbieket tekintve is jóval szerényebb 

beruházási aktivitással lehetett számolni. Hogy a megyénél mennyire nem értették meg, 

hogy új szelek fújnak a beruházási politikában, azt jól mutatja Dávid Ferencnek a megyei 

pártbizottságtól 1953. október 20-án Gerő Ernőhöz269 írott levele is. Ebben az 1954-re 

vonatkozó szolnoki beruházásokat tudakolta, de Budapestről lehűtötték a felfokozott 

várakozásokat. Közölték ugyanis, hogy az 1954-es tervjavaslatban Szolnok város részére 

lényeges új ipari beruházás nem szerepel. Így nem kerülhet sor sem a megye által elvárt 
                                                 
267 A leendő új ipari beruházások felsorolását olvasva és ennek végén a nyitva hagyott mondatot (stb.) látva 
alapvetően két eset lehetséges: a megye politikai vezető vagy ténylegesen nem voltak tisztában a valós 
helyzettel és az ország teherbíró képességével, vagy mintegy kötelező jelleggel elvárták tőlük, hogy ennyire 
optimistán lássák a jövőt. Egyébként a jövő optimizmussal való várására támpontot jelentettek az addigi 
nagymérvű ipari beruházások, óvatosságra adhattak okot viszont a korabeli életszínvonal-mutatók, valamint 
az általános élet- és munkakörülmények. Utóbbiakról részletesen: Belényi – Sz. Varga [2000] i.m.; Sebők 
Balázs [2005]: Életkörülmények a „vas ás acél országában” és Jászberényben (1950-1956). Jászsági 
Évkönyv, 81-97.p.   
 
268 SZML. 39-1-73. ő.e. 26-27.p. MDP Szolnok megyei Bizottsága iratai. Szolnok megye felfejlesztésével, a 
tervezéssel, beruházással, a lakáshelyzet javításával és a lakosság helyzetével kapcsolatos iratok 1953-1955. 
1953. április 21.   
 
269 Gerő akkor belügyminiszter, valamint a Minisztertanács elnökének első helyettese volt, ezenkívül pedig 
Szolnok országgyűlési képviselője. A várostól és a megyétől ezért írtak több kérvényt, illetve intéztek hozzá 
rendszeresen kérdéseket a beruházásokkal kapcsolatban (is).   
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konfekció-üzem, sem pedig élelmiszeripari üzemek létesítésére. Ugyancsak nem tervezték 

már a TVM szuperfoszfát üzemének építését sem az ötéves terv hátralévő részében. 

Jelentősebb beruházást egyedül a szolnoki cukorgyári célgazdaság remélhetett. A további 

ipartelepítés- és fejlesztés elmaradásának magyarázataként a lakosság életszínvonalának az 

addigiaknál jelentősebb mértékű emelését és a mezőgazdaság fejlesztését jelölték meg. A 

szolnoki lakosság ruhával való ellátását biztosítva látták a meglévő országos üzemek 

kapacitása révén, a fölös szolnoki női munkaerő részére pedig javasolták, hogy annak egy 

résztét Szolnok környéki mezőgazdasági munkáknál foglalkoztassák.270     

Kiss Árpád könnyűipari miniszter egy nappal később, 1953. november 4-én levelet 

írt Gerő Ernőhöz, amelyben közölte a Szolnok megye területén 1954-ben felépíteni 

tervezett üzemek listáját. Ebben a következő, zömmel helyi jelentőségű ipari vállalatok és 

helyi ipari üzemrészlegek szerepelnek: 

− Szolnoki Rostlemezgyár (4,1 millió ft, 80 fő dolgozó) 

− Szolnoki Fehérneműkészítő Vállalat (6 millió ft, 65 fő dolgozó) 

− Szolnoki Állami Fodrászat (0,55 millió ft, 12 fő dolgozó) 

− Patyolat Vállalat, Szolnok 

− cirokláda üzem – a helye még nem volt kijelölve 

− elektromos tömegcikk és játékgyártó vállalat, Mezőtúr 

− rizsszalma feldolgozó Üzem, Karcag 

− rizsszalma fonóüzem, Kenderes (Kakat-puszta) 

− szervestrágya-granuláló telepek Jászberényben, Karcagon és Mezőtúron 

− szervestrágya-gyűjtő vállalati kirendeltségek Karcagon és Mezőtúron 

− textilmaradék feldolgozó üzemek Jászberényben és Mezőtúron. 

A felsorolt üzemek 1954. évi termelési értékét összesen 40 millió ft-ban állapították meg 

(ami már csak harmada volt az előző évi beruházási keretnek), munkás- és alkalmazotti 

létszámukat pedig 1970 főben, amelyből 1330 fő női munkaerő kellett hogy legyen.271  

 Látva a beruházási aktivitás lanyhulását, a Szolnok Megyei Pártbizottság és a 

Megyei Tanács levélben fordult Gerő Ernőhöz 1954. február 9-én, amelyben pontokba 

foglalták a megye legégetőbb problémáit és kérték Gerőt, beszéljék meg ezeket és segítsen 

megoldásokat keresni. A szolnokiakat érintő legsúlyosabb probléma kétségkívül a 
                                                 
270 SZML. 39-1-73. ő.e. 35.p. Nagy Józsefné, OT-elnökhelyettes válaszlevele Dávid Ferencnek. 1953. 
november 3. 33/1/655/3-953 XI. 3. sz. 
 
271 SZML. 39-1-73. ő.e. 37.p. 
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lakáskérdés volt. Szolnok népessége ugyanis dinamikus növekedést mutatott, miközben 

még a tervezett kisszámú lakásépítés sem valósult meg: pl. az 1953-ra tervbe vett 400 db új 

lakásból egy sem készült el, ezért kérték, hogy ezekből 1954 végére 210, 1955 végére 

pedig 190 átadásra kerülhessen. A sorrendben második legégetőbb probléma Szolnok 

kenyérellátása körüli állandó zavar volt, ezért Gerőtől kenyérüzem létesítését kérték, 

amellyel kiválthatták volna az elavult gépekkel dolgozó kisebb pékségek munkáját. Ezt 

követően a Karcagra beígért, de el nem kezdett kórházépítkezés szükségességét jelölték 

meg. A 4. pontban kérték az intézkedést a TVM beruházáson belül tervezett szuperfoszfát 

üzem megépítésével kapcsolatban, amely üzem beindítása ekkor kiemelten fontos lett 

volna a mezőgazdaság fejlesztésérő szóló kormányhatározat végrehajtása érdekében. Itt 

kiemelték, hogy „tudomásuk szerint” a szuperfoszfát üzem alapozási munkálatai már 

elkészültek. Az iparral kapcsolatos kérések között szerepelt még a Törökszentmiklósi 

Mezőgazdasági Gépgyár ügye, amelynek korszerűsítése, újjáépítése, kibővítése tervbe volt 

véve, de a munkálatok itt sem kezdődtek el, sőt egyes hírek szerint felülről már a gyárnak 

más városba való telepítésén gondolkodtak. Teljes volt a tanácstalanság a szolnokiak 

részéről Közlekedési Műszaki Egyetem kérdését illetően is. Ugyanis nem tudták, hogy áll a 

létesítendő egyetem ügye, sőt itt is olyan értesüléseik voltak, hogy az egyetem mégsem 

Szolnokra települ. A megye többi kérdése egy szolnoki öntözéses technikum létesítésével, 

a túrkevei mozival és a cserkeszőlői gyógyfürdő megépítésével kapcsolatban 

fogalmazódott meg.272 

A szolnokiak fenti kérése alapján legalább három pontban tetten érhető az az óriási 

bizonytalanság, amelyben az országos szervek hagyták egy-egy adott megye vezetését a 

leendő beruházásokkal kapcsolatban. Úgy tűnik, a megyei vezetésnek időnként egyáltalán 

nem voltak információi a területükön elhelyezkedő vagy tervezett létesítmények jövőjével 

kapcsolatban: így pl. sem a törökszentmiklósi nagyüzem, sem a KME további sorsát 

illetően. A szuperfoszfát üzem építkezésével kapcsolatban pedig előfordulhatott, hogy egy 

Szolnok melletti minisztériumi nagyüzem, a TVM területén belüli munkálatokról nem volt 

naprakész információjuk, amely tükrözi a korabeli országos és megyei szervek közötti 

kommunikáció hiányát, valamint azt, hogy az országos szervek más dimenzióban 

mozogtak, mint az alárendelt megyei illetékesek. A Nagy Imre-féle „új szakasz” tehát nem 

tudott (vagy nem is akart) mindent egy csapásra megváltoztatni, így a legfontosabb dolgok 

                                                 
272 Uo. 112.p. 
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továbbra is a megyei vezetés feje felett dőltek el, akárcsak a legsötétebb Rákosi-féle 

években.  

 A szolnokiak kérdéseire az illetékesek egy részletes, 12 oldalas választ állítottak 

össze a megye képviselője, Gerő Ernő részére, amelyben pontról pontra összeszedték az 

akkori helyzetet és a jövőbeli kilátásokat. Az ipari beruházásokkal kapcsolatban ebből 

megtudható, hogy az eredeti elképzelések szerint a TVM keretein belül egy időben kellett 

volna létesülnie a kénsavgyárnak és a szuperfoszfát üzemnek, amelyek közül azonban csak 

az előbbi épült ki, míg utóbbinak a tervezése még 1954 tavaszán is folyamatban volt 

szovjet dokumentációk alapján. A 66 millió ft-os beruházás terveit folyó év nyarára várták 

elkészíteni. A Nehézipari minisztérium véleménye szerint a beruházásnak 1955 és 1956 

között fel kellett épülnie, de mivel a II. ötéves terv jóváhagyott fejlesztési számai még nem 

voltak ismeretesek, a beruházás megkezdésére és befejezésére pontos határidőt nem tudtak 

megadni. A létesítendő üzemet 180 ezer t/év kapacitásúra tervezték, így ez a többi már 

meglévő üzemmel együtt ki tudta volna elégíteni a népgazdaság szuperfoszfát szükségletét. 

A Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Gépgyárral kapcsolatban a szolnokiak megtudhatták, 

hogy annak kapacitásáról még vita folyt, egyesek ugyanis túl magasnak tartották az évi 130 

millió ft-os kapacitást. Szétoszlattak viszont egy Szolnok megyében elterjedt 

mendemondát, hogy a gyárat más városba kívánnák áttelepíteni. A gyár 

Törökszentmiklóson tartását, valamint kibővítését és korszerűsítését tartották szükségesnek 

országos szinten is. A Közlekedési Műszaki Egyetem Szolnokra való telepítése ekkor már 

nem élvezte az országos döntéshozók támogatását, ugyanis az ehhez szükséges 60-65 

millió ft erre a célra nem állt rendelkezésre, másrészt pedig az oktatók biztosítása 

kérdésénél is komoly nehézségek álltak volna elő Szolnokon. Az egyetem végleges helye 

akkor még nem dőlt el, de Szolnok biztos befutóból az ügy vesztese lett. A Szolnok 

Megyei Pártbizottság részéről az a kérés is felmerült, hogy a közeljövőben építendő újabb 

szalmacellulóz üzemet ne Hajdú-Bihar megyében, hanem Szolnok megye területén építsék 

fel. Indokolatlannak tartották ugyanis, hogy a megye területéről származó rizsszalma 50%-

át átszállítsák a másik megye területére (a rizsszalma másik felét a szolnoki gyár használta 

fel). Kiderült, hogy a KÖM eredetileg Tiszapolgárt, illetve Tiszaföldvárt ajánlotta telepítési 

helyül, de ezeket a helyszíneket az OT helykijelölő bizottsága nem fogadta el, mondván, 

hogy ezen területek már más üzemek építési helyéül lettek kijelölve. Végül az OT a 

rakamazi telepítés mellett tette le a voksát. Az indoklásban az ottani nagyobb létszámú 

munkaerőfeleslegre, a szénbázis közelségére és jelentős földmunkálatok megtakarítására 
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hivatkozott.273 Meg kell jegyezni, hogy bevonható munkaerő még Szolnok megye érintett 

térségében is lett volna. Sokkal inkább elképzelhető, hogy az iparfejlesztésből addig szinte 

teljesen kimaradt Szabolcs-Szatmár megye iparosításáért akart utólag ily módon valamit 

hozzátenni az OT. 

Szolnok városának gyors ütemű iparosodásával és a népesség növekedésével 

párhuzamosan már 1953-ban súlyos problémaként merült fel a női munkaerő 

elhelyezésének kérdése. A helyzet komolyságát jelzi az MDP Szolnok Megyei 

Bizottságának 1952. október 20-án Szalai Bélához, az OT új elnökéhez intézett levele, 

amelyben jelezték, hogy csak Szolnokon mintegy 2 ezer azoknak a nőknek a száma, akik 

szerettek volna bekapcsolódni a termelő munkába, de kellő munkahely híján gyakorlatilag 

a munkanélküliek (vagy ahogyan abban az időben előszeretettel nevezték, a 

munkaerőfelesleg) számát növelték. A megye közlése szerint egy-egy női munkát igénylő 

munkahely betöltéséért valóságos harc folyt a jelentkezők között és az elhelyezkedni nem 

tudó nők gyakran fordultak panasszal a városi és megyei tanácshoz, illetve a 

pártszervekhez is. A megyei pártbizottság javasolta, hogy az 1954-es beruházások között 

szerepeljen egy könnyűipari üzem. Véleményük szerint a leghelyesebb egy férfi és női 

konfekciós üzem létesítése lett volna, amely legalább 5-600 fő munkaerő foglalkoztatását 

oldotta volna meg. Az üzemre azért is szükség volt, mert a megyében férfi és női 

konfekciós ruházatban hiány mutatkozott (fiú készruha, olcsó nadrág, „433-as” férfi 

öltöny, jobb minőségű öltönyök sötét színben stb.). Az üzem elhelyezésének javaslata is 

készen állt már: megfelelő helyet a Vörös Hadsereg útja, a Kőrösi út, a közkórház és a 

cukorgyár által behatárolt területen találtak. Már csak a Tervhivatal támogatására és a 

megfelelő beruházási keretösszegre lett volna szükség... A konfekciós üzemen kívül egy, a 

megye gazdasági jellegéhez jól kapcsolódó, növényi vagy állati alapanyagot feldolgozó 

élelmiszeripari üzemre is igényt tartottak volna: a javaslatban konzervgyár, húsfeldolgozó, 

cukorka- vagy likőr üzem is szerepelt.274   

 Mivel a megye kéréseire érdemleges válasz sokáig nem érkezett, ezért 1953. 

december 8-án újabb levelet intéztek az OT vezetőjéhez, kérve a felterjesztés újabb 

megvizsgálását és annak támogatását. Ebben a levélben már egy új mozi létesítésének 

régóta húzódó megoldását is kérték a minisztertől, mivel az akkor már közel 60 ezres 
                                                 
273 SZML. 39-1-73.ő.e. 115-126.p. 
 
274 SZML. 39-1-73.ő.e. Mappa megnevezése: Szolnok megye felfejlesztésével, a tervezéssel, beruházással, a 
lakáshelyzet javításával és a lakosság helyzetével kapcsolatos iratok. 33-34.p. Tárgy: a Szolnok Megyei 
Pártbizottság felterjesztése az Országos Tervhivatal számára. 1953. október 20. 33/1/655/2. sz. 
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lakosságú városnak csak egy állandó jellegű, korszerűtlen mozija volt. Ez pedig nem illett 

össze azzal a képpel, amit a Magyar Függetlenségi Népfront 1953. májusi választási 

programnyilatkozatában hangsúlyoztak, vagyis hogy Szolnokot kulturális központtá kell 

fejleszteni. A megye szerint ennek az egyik legelemibb feltétele lett volna egy korszerű 

mozi felépítése. A kérésekre végül az 1953. december 18-án kelt levélben válaszoltak az 

OT részéről, amelyben közölték, hogy az 1954. évi beruházási program nem teszi lehetővé 

Szolnokon könnyűipari üzemek létesítését. Egyben ismételten felhívták a megyei vezetők 

figyelmét, hogy a női munkaerő lekötését a Szolnok környéki mezőgazdaságban kíséreljék 

meg. Egyetlen jó hírként az új mozi alapozási munkálataira előirányzott 0,5 millió ft-ról 

tudtak beszámolni.275      

 Még az OT-nak címzett ismételt levél megírása napján, 1953. december 8-án Dávid 

Ferenc, az MDP megyei titkára levelet intézett Kiss Árpád könnyűipari miniszterhez is. 

Ebben kifogásolta a miniszternek azt a Gerő Ernőhöz eljuttatott tájékoztatóját, miszerint 

Szolnok az 1954-es tervévben semmiféle könnyűipari beruházásra nem számíthatott. Ekkor 

mintegy 1000-1200 főre tették azoknak a szolnoki nőknek a számát, akik a könnyűipar 

vonalán a termelésbe bevonhatók lettek volna. Éppen ezért a megye továbbra is igényt 

tartott legalább egy 5-600 fő női munkaerőt foglalkoztatni képes üzemre a város területén. 

A megye pártvezetése egy nagyobb konfekciós üzemre, textil üzemre, villamos cikkeket 

gyártó üzemre, illetve élelmiszeripari gyárra (húsfeldolgozó-, konzerv- vagy cukorka 

üzem) gondolt. A szolnoki beruházások támogatását kérték „esetleg más terület rovására 

is”! Felvetésükre a megkeresett minisztériumtól hosszú ideig nem érkezett válasz, amit a 

megye pártvezetése egy újabb, 1954. március 26-án írott levelében szóvá is tett és továbbra 

is várták a miniszter mielőbbi válaszát a felvetett problémákra.276 A fenti levelezések 

bizonyítják, hogy egyrészt a megyei vezetés még mindig bízott az ötéves terv első 

szakaszához hasonlatos gyors és radikális ipari beruházási politikában, másrészt pedig 

látható a kérdésekre adott válaszok elmaradásával, hogy minisztériumi szinten is volt 

tennivaló bőven, semmint hogy az ekkor már illuzórikusnak tűnő Szolnok megyei 

kérvényekkel foglalkozzanak. 

    

                                                 
275 Uo. 38-39.p. Dávid Ferenc, az MDP Szolnok megyei titkárának levele Szalai Bélához. 33/1/655/5sz.; 
Nagy Józsefné, az OT elnökhelyettesének válaszlevele Dávid Ferencnek. 3457/N/53.sz. 
 
276 Uo. 40-42.p. Dávid Ferenc, az MDP Szolnok megyei titkárának levelei Kiss Árpád könnyűipari miniszter 
felé. 33/1/656/6.sz.; 33/1/197/1.sz. 
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Az I. ötéves terv értékelése 
 

 Az OT Területi Tervezési Főosztálya 1954. augusztus 31-én készítette el – a még 

teljesen be nem fejezett – ötéves tervidőszak értékelését „Az első ötéves terv területi 

értékelése” címmel. A jelentés éles önkritikával és őszinteséggel számolt be az előző 

esztendők során a magyar gazdaságban végbement folyamatokról. Leírják, hogy a 

tervidőszak messze legnagyobb beruházása, a Sztálin Vasmű Dunapentelére telepítése 

egyértelmű hiba volt, hogy Budapest ipari súlyának célkitűzésként megfogalmazott 

csökkenése helyett annak további növekedése következett be, hogy az Alföld és a Dél-

Dunántúl ipari súlya lényegesen nem változott. Kiderült, hogy az iparosításra kijelölt 

települések alig felében történt valódi ipartelepítés. A jelentésben közzétett, még 1953-as 

adatokkal dolgozó táblázatból kiderül, hogy míg Budapesten 378.500 fő volt az ipari 

dolgozók száma, addig az Alföld 6 megyéjében összesen még mindig csak 70.100, tehát a 

budapesti szám ötöde. De óriásinak tűnik Budapest fölénye akkor is, ha a legtöbb ipari 

dolgozóval bíró három magyar megye adataival hasonlítjuk össze: Borsod (73.600 fő), 

Komárom (44.800 fő), Győr-Sopron (35 ezer fő). Az alapvetően iparosításra kijelölt alföldi 

és dél-dunántúli megyék közül a legelőkelőbb, az országos sorrendben a 9. helyen 

Csongrád megye állott az ipari dolgozók létszámát tekintve (19.600 fő), míg Szolnok 

megye csak a 14. volt a rangsorban (11.200 fő), Szabolcs-Szatmár megye pedig az 

országos utolsó, 20. helyet foglalta e (5500 fő).277 

 A jelentésből kiderül, hogy 1949 és 1953 között – az ország összlakosságának 

növekedése mellett – 7 megyében csökkent a lakosság lélekszáma: ezek között Somogy 

megye mellett valamennyi alföldi megye megtalálható. Utóbbiak közül a legnagyobb 

népességcsökkenést Szabolcs-Szatmár megye könyvelhette el 4 év alatt (-11.100 fő), míg 

ebből a csoportból a legkevesebbet Szolnok megye vesztette (200 fő).278 Az utóbbi, 

kedvezőnek tűnő Szolnok megyei adathoz hozzá kell sürgősen tenni, hogy emellett a 

megye (és ez a többi alföldi megyére is jellemző volt) elveszítette teljes (jelentős) 

természetes szaporulatát. Budapestnek az ország többi területéhez képesti hihetetlen 

mértékű túliparosodottsága akkor domborodott csak ki igazán, amikor egyes 

iparcsoportonként, külön-külön is kimutatták a megyék és Budapest %-os részesedését. Ez 
                                                 
277 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. Isz.: 0049/VI/54 sz. Összes ipari dolgozók iparcsoportok és megyék szerint 
c. táblázat. 
 
278 Uo. Népesség, összdolgozók, mezőgazdasági keresők számának és az összterületnek a megoszlása 
megyénként c. táblázat. 
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alapján kiderült, hogy a gépipar 74%-a, a vegyipar 69,6%-a és a könnyűipar 61,9%-a 

koncentrálódott Budapesten. Ezekhez az adatokhoz képest az élelmiszeripar 33,6%-ának, 

az építőanyagipar 32%-ának, a villamosenergia ipar 28,1%-ának és a kohászat 24,5%-ának 

Budapesten való koncentrációja már nem is tűnik annyira soknak. Összességében az összes 

magyar ipari dolgozó 49,1%-a Budapesten dolgozott ekkor. Szolnok megyében az 

országos adatokhoz képest az élelmiszeriparnak volt a legnagyobb súlya (az egész ágazat 

3,4%-ával), második helyen az építőanyagipar állt (2,1%), majd a könnyűipar (1,7%), a 

gépipar (1,6%), és a vegyipar következett (1,2%). Bányászat, villamosenergia ipar és 

kohászat nem volt a megyében. Ezekkel az adatokkal Magyarország összes ipari 

dolgozójának az 1,5%-a tartozott a megyéhez.279  

 A területi értékelésből kiderül, hogy az ötéves terv első 4 évében - az országot 5 

nagy régióra osztva - az iparban dolgozók száma a Budapesttel együtt értendő Pest 

megyében nőtt a legnagyobb mértékben (+112.200 fő), ezt követték a Dunántúl ipari 

megyéi (+ 43.400 fő), az északi megyék (+ 35.300 fő), az Alföld megyéi (+ 27.800 fő), 

végül pedig a Dunántúl mezőgazdasági megyéi (+ 18 ezer fő). Az iparfejlesztés céljából 

kiemelt 73 település közül számottevő ipari fejlesztést csak 35 esetében hajtottak végre. Az 

iparosodásra kijelölt városok közül valamennyit csak Győr-Sopron megyében (Győr, 

Sopron, Mosonmagyaróvár) és Komárom megyében (Tatabánya, Dorog, Komárom, 

Oroszlány) iparosították ténylegesen, míg két másik megyében a kijelölt települések közül 

egyik sem kapott ipartelepítést: Vas megyében Szombathely és Celldömölk, míg Tolna 

megyében az eredetileg kiemelt Szekszárd és Dombóvár is elesett a fejlesztéstől. Az Alföld 

megyéiben az iparfejlesztésre kijelölt 25 településből összesen 8 esetében került sor 

ipartelepítésre: Nyíregyházán, Debrecenben, Szolnokon, Jászberényben, Orosházán, 

Szegeden, Hódmezővásárhelyen és Kiskunfélegyházán. Elmaradt viszont a fejlesztés 

Mátészalkán, Kisvárdán, Rakamazon, Vásárosnaményban, Záhonyban, Berettyóújfalun, 

Hajdúnánáson, Hajdúszoboszlón, Karcagon, Mezőtúron, Túrkevén, Békéscsabán, 

Szentesen, Kecskeméten, Kalocsán, Baján és Kiskunhalason is. Látható, hogy az alföldi 

megyék között a Szolnok megyeinél több település esett el a fejlesztéstől Szabolcs-Szatmár 

és Bács-Kiskun megyékben (5, illetve 4 település), míg Hajdú-Biharban a Szolnok 

                                                 
279 Uo. Összes ipari dolgozók iparcsoportok és megyék szerint c. táblázat. 
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megyeihez hasonlóan három település akadt, ahol nem történt jóformán semmi az előzetes 

tervezéshez képest.280 

 Amennyiben csak a statisztikai százalékokat vették irányadónak, elmondható volt, 

hogy az Alföld 6 megyéjében nőtt a legnagyobb mértékben (60%-kal) az országos 

jelentőségű iparban dolgozók száma, azonban ez a növekedés igen alacsony kiinduló 

értékekből alakult ki. Árulkodóbb, ha az ország összes ipari dolgozójának %-os adatait 

nézzük ezen megyékre: 1949-ben ez 8%, 1953-ban pedig 9% volt. Ugyanez az érték a 

Dunántúl iparilag elmaradott, mezőgazdasági megyéinél (Fejér, Tolna, Somogy, Vas, Zala) 

szintén csak szerény mértékben, 5%-ról 6%-ra növekedett. Budapesten viszont 55%-ról 

53%-ra csökkent, „azonban ez a %-os csökkenés oly minimális volt, hogy emellett 

abszolút számokban kifejezve hatalmas mértékben tovább növekedett Budapesten az 

iparban dolgozók száma: a 4 év alatti létszámnövekedés több mint 47%-a Budapestre és 

Pest megyére jutott.” A jelentés önkritikusan bevallja, hogy a Budapestre telepített 10 

gépipari üzemet nyugodtan lehetett volna az ország más részeibe is telepíteni, így 

elsősorban Borsod és Szabolcs megyékbe. Az előző esztendőkhöz képest pedig már-már 

forradalmi gondolatnak számított, hogy kimondták: Magyarország földrajzi adottságait 

figyelembe véve indokolatlan volt a vaskohászat fejlesztése. Szintén az élesen önkritikus 

gondolatok közé tartozott, hogy elismerték: hiba volt állást nem foglalni azzal 

kapcsolatban, hogy az Alföld iparosítását egyedi üzemek telepítése útján, vagy ipari gócok 

létesítése árán végezzék-e. Így ugyanis elkerülhették volna az olyan rossz telepítéseket is, 

amilyen pl. a kiskunfélegyházi bányászati berendezések gyárának önálló, a 

bányavidékektől nagy távolságra eső létesítése volt.281 A jövőben egyedileg csak az 

élelmiszeripari, a könnyűipari, esetleg a finommechanikai üzemeket telepítették volna, míg 

a vegyipari és gépipari üzemek telepítését szorosabb termelési kooperáció szükségessége 

miatt ipari gócpontok kiépítése árán tervezték megvalósítani. 282 Ki lehetett tehát mondani, 

                                                 
280 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. Isz.: 0049/VI/54 sz. A népesség és a minisztériumi ipari összdolgozók 
területi elhelyezkedésének alakulása; Kiemelt települések az első ötéves tervben és azok iparosítása. 
 
281 A Kiskunfélegyházán felépített Középnehéz Vasszerkezeti Gyár (amely már Bányászati Berendezések 
Gyára néven kezdett el termelni) telepítését már a korabeli jelentések is az egyik legelhibázottabb vidéki 
iparosítási kísérletként emlegették. Ádám Anna „üvegházi iparnak” nevezte az ilyen és ehhez hasonló 
elkapkodott telepítéseket, amelyeket ugyan az iparilag elmaradott területeken létesítettek, de telepítésük a táji 
adottságok felmérése nélkül történt, így idegen testként nem voltak képesek a további iparosítás gerjesztőivé 
válni az adott környezetben. Forrás: Ádám [1985] i.m. 196.p. A kiskunfélegyházi gyár telepítéséről 
részletesen: MOL XXIX-F-216/1.d. Előadás Kiskunfélegyháza vas- és fémiparának fejlődéséről. 1974. 
augusztus 6. 
 
282 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. Isz.: 0049/VI/54 sz. Az első ötéves terv területi értékelése.  1-7.p. 
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hogy az ötéves terv gyors, előkészítés nélküli megkezdése és a területi tervezés 

jelentőségének alábecsülése következtében az ipartelepítés a nagyberuházások egyenkénti, 

egymástól független, ötletszerű elhelyezésére redukálódott. A korábbi célkitűzés, hogy a 

vidéki ipar fejlesztését a polarizált (több központba összpontosított) és decentralizált 

iparfejlesztés együttes alkalmazásával akarták elérni, kudarcot vallott.283 

 Az ötéves terv tanulságaival kapcsolatban leírták, hogy a gépipar helytelenül igen 

sokféle termék előállítására kezdett berendezkedni, így a sorozatgyártás, valamint a 

termelés automatizálása terén vajmi kevés történt. Utólag derült ki, hogy a nehéziparon 

belül – a vaskohászat és a gépipar helyett – inkább az alumíniumipart és a vegyipart lett 

volna érdemes fejleszteni átlagon felüli erőforrások mozgósításával. Utóbbi iparágon belül 

a mezőgazdaság részére történő műtrágyagyártás fokozását, valamint a marónátron és a 

szóda gyártásának növelését látták volna utólag indokoltnak a timföld- és üveggyártáshoz. 

A tervidőszak utolsó évére kellett hogy világossá váljon az is, hogy – noha ez az iparág 

szinte teljes egészében itthoni nyersanyagra támaszkodhatott – az élelmiszeripart bűnösen 

elhanyagolták.284 Ebben az iparcsoportban létesült ugyanis a legkevesebb új kapacitás: 

számottevő üzemet nem is létesítettek (a nyíregyházi dohányfermentáló befejezésének 

kivételével). Mindeközben pedig Budapest túlfejlesztése valósult meg – új üzemekkel és 

bővítésekkel is – a gép-, a könnyű- és a vegyiparban: főként ezekben az iparcsoportokban 

szinte általánossá vált az üzemen belüli zsúfoltság, a fizikai lehetőségek határáig fokozódó 

beépítettség, illetve a városon belüli újabb telepek igénylése. A gépiparban pl. az új 

üzemek fele Budapestre és Pest megyébe került, miközben iparilag elmaradott területre 

lényegében mindössze 5 gépipari üzem jutott (Hódmezővásárhely, Kiskunfélegyháza, 

Jászberény, Debrecen, Gyöngyös).285 Megállapították, hogy a borsodi és nógrádi kohászati 

bázisokhoz közel fekvő Heves, Szabolcs-Szatmár, Szolnok és Hajdú-Bihar megyékben 

alig-alig találni gépipart, noha köztudomásúan ezekben a megyékben volt a legtöbb 

felszabadítható munkaerő. A könnyűipar terén is rosszul alakultak a dolgok az ötéves terv 

során – már ami az ipar túlzott főváros-centrikusságát illeti. Ebben az iparágban – noha az 

                                                 
283 Ádám [1985] i.m. 188-189.p. 
 
284 Az élelmiszeripari fejlesztések elmaradása – a mezőgazdaságban és a parasztsággal kapcsolatos 
társadalompolitikában elkövetett hibákkal kiegészülve – nagymértékben hozzájárult a gyakori közellátási 
nehézségek kialakulásához. Ebben csak az „új szakasz” idején történt pozitív irányú változás. A téma 
országos és megyei viszonyairól részletesebben: Sebők [2005] i.m. 
 
285 Jászberényt itt is csak egy gépipari üzemmel vették számításba. A kisebb, de így is országos jelentőségű 
Aprítógépgyár mellett a jóval nagyobb Fémnyomó- és Lemezárugyárról hallgat a jelentés. 
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új üzemek általában vidékre települtek – a munkaerő-létszám növekedésének fele 

Budapestre jutott. Ezt a tendenciát különösen helytelennek látták ekkor az OT részéről, 

mert az időszak során fölös munkaerő, illetve munkanélküliség már nem volt Budapesten, 

így a munkaerőhiány vidékről nyert kielégítést. Ezzel pedig elősegítették a főváros további 

nagyarányú népességnövekedését. Már ekkor kiadták a jelszót: ha lehet, a jövőben fékezni 

kell Budapest munkáslétszámának növekedését és a vidéki iparfejlesztést kell előnyben 

részesíteni. 286 A megvalósult iparfejlesztés döntő részben tehát egyáltalán nem tükrözte a 

„sztálini ipartelepítési elv” első két pontját: a kialakult gyakorlat ugyanis sem a 

gazdaságosságnak, sem az iparilag elmaradott területek fejlesztésének nem felelt meg.  

 1955 júliusában – a KSH kiadásában – a fentiekhez képest már egy egészen más 

szellemiségű összefoglalás látott napvilágot „Jelentés az első ötéves tervidőszakról 1950-

1954” címmel. A jelentés hangneme és gazdaságkritikájának kevésbé erős volta terén már 

igazodott az időközben bekövetkezett újabb belpolitikai fordulathoz.287 A jelentés azért 

tartalmaz önkritikus elemeket, de a gazdaság megtorpanásának okát már elsősorban a Nagy 

Imre-féle „új szakasz” intézkedéseiben látta. Úgy érveltek, hogy Nagy Imre 

miniszterelnöksége idején „számos hibás, vulgáris, nem kellően megalapozott nézet terjedt 

el”, mint pl. a „túlzott ütemű iparosítás” vagy a „tervszerű arányos fejlődés törvényének 

megsértése”. Úgy látták, hogy az 1953. júniusi határozat végrehajtása során káros, „a 

szocialista iparosítás meghiúsítására vonatkozó törekvések jelentkeztek”. A jelentés csak 

belső használatra készült, amit jól mutat, hogy mindössze száz példányt nyomtattak belőle. 

Az összefoglalás már a legelején kijelenti, hogy az öt esztendő alatt – ahogyan ők 

fogalmaztak - Magyarország agrár-ipari országból ipari-agrár országgá lépett elő. Emellett 

pedig – szintén a tervidőszaknak köszönhetően – végleg megszűnt a munkanélküliség, sőt 

több területen munkaerőhiány lépett fel, noha a kereső népesség száma mintegy 400 ezer 

fővel növekedett: a munkaerő utánpótlását elsősorban az ifjúság, másodsorban az „egyéb 

                                                 
286 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. Isz.: 0049/VI/54 sz. 8-28.p. 
 
287 Nagy Imre 1954 végéig, 1955 elejéig élvezte a szovjet vezetés támogatását. Ekkor újabb fordulat 
következett be a Kreml magyar politikájában. Az 1955 januárjában ismét Moszkvába rendelt magyar 
vezetőket, mindenekelőtt Nagy Imrét Hruscsov és társai éles bírálatban részesítették a reformok 
radikalizmusáért, és a „hibák” kijavítására szólították fel őket. Az irányvonal módosításának s Nagy 
„megrovásának” egyik oka valószínűleg Malenkov meggyengülése volt. Mindeközben pedig a „nemzetközi 
helyzet is fokozódott” pl. az NSZK NATO-tagságával és a Varsói Szerződés megalakításával. A kialakult 
helyzetet felhasználva 1955 tavaszán Rákosi sikeres ellentámadást indított Nagy Imre ellen, akit ismételten 
„jobboldali elhajlással” és „revizionizmussal” vádolt. A KV 1955. márciusi határozatai alapján Nagyot 
megfosztották PB-tagságától, majd felmentették a miniszterelnöki tisztségből is. Később kizárták a pártból, 
házi őrizetbe helyezték és teljesen elszigetelték a külvilágtól. Az irányítás közel két esztendő után ismét 
Rákosi kezében összpontosult. Forrás: Romsics [1999] i.m. 380-381.p. 
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nem dolgozók”, harmadsorban pedig a nők köréből biztosították. Csak ebben az öt évben 

165 ezer nőt állítottak munkába. A tervidőszak során az összes beruházások 46,7%-át, 

összesen 31,2 milliárd ft-ot fordítottak a gyáripar és az építőipar, ezen belül 27,3 milliárd 

ft-ot csak a nehézipar fejlesztésére. A gyáriparba és az építőiparba öt év alatt kb. 500 ezer 

új munkás és alkalmazott került. Az egész iparon belül a vezető ágazat a gépipar lett, 

amelynek termelése az 1949-es szinthez képest 267%-kal volt több. Érdemes megemlíteni, 

hogy a gépiparnak éppen azok az ágai nem fejlődtek kielégítő mértékben, amelyek a 

könnyű- és élelmiszeripart és főként a mezőgazdaságot voltak hivatva ellátni gépekkel és 

munkaeszközökkel.   A vegyipar termelése mintegy háromszorosára emelkedett, bár pl. a 

műtrágyatermelés fejlesztése a jelentés szerint nem volt kielégítő. Országosan általánossá 

vált, hogy a beruházások egy része nem készült el határidőre és a tervezettnél többe került. 

Az ipar több területén nem fordítottak kellő gondot a meglévő gépek és felszerelés 

felújítására, rendszeres karbantartására, emellett – elsősorban a régi üzemekben – nem 

fejlődött kellőképpen az ipar műszaki színvonala. 288   

 A jelentés következtetései között jelentős sikerként könyvelték el – a népgazdaság 

fejlesztésén túl – a társadalom szerkezetének átalakítását. A fentebb említett, Nagy Imréék 

által megfogalmazott „túlzott ütemű iparosítás”, illetve „túlzott beruházás” szállóigékre 

úgy válaszoltak, hogy az iparosítás következményei és a beruházások eredményei nemcsak 

hogy nem voltak túlzottak, hanem sok tekintetben nem is voltak kielégítőek. Kétségkívül 

hibaként ismerték el viszont pl. a lakossági fogyasztás megfelelő mértékű, folyamatos 

növelésének elhanyagolását, amely helyett inkább újabb ipari beruházásokra költöttek. 

Elhanyagolták a nemzetközi munkamegosztásban rejlő lehetőségeket is. Szintén hibaként 

ismerték el a beruházások hatékonyságának nem kielégítő voltát és azt, hogy nem látták 

be: „a beruházás nem cél, hanem eszköz a népgazdaság fejlesztésére”. Csak az üzembe 

nem helyezett létesítmények értéke 1954 végén meghaladta a 10 milliárd ft-ot.289        

A KSH Szolnok Megyei Igazgatóságának jelentése alapján az I. ötéves tervidőszak 

letelte után, 1955. július hónapban a megyében 15 minisztériumi ipari vállalat működött.290 

Ide tartozott a Téglagyári Egyesülés, a Malomipari Egyesülés, az Üveggyár és a 

Hántolómalom (mindkettő Karcag), az Aprítógépgyár (Jászberény), a Mezőgazdasági 
                                                 
288 Jelentés az első ötéves tervidőszakról 1950-1954. KSH, Bp. 1955. július 1. 1-8.; 167.; 235. p. 
 
289 Uo. Következtetések. 235-242.p. 
 
290 A megye egyik legtöbb munkást, mintegy 2 ezer főt foglalkoztató új nagyüzemét, a jászberényi 
Fémnyomó- és Lemezárugyárat a korábbiakhoz hasonlóan ebben a statisztikában sem tüntették fel név 
szerint. 
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Gépgyár és a Baromfifeldolgozó (mindkettő Törökszentmiklós), a Tisza Cipőgyár (Marfű), 

a Tisza Bútorgyár, a Papírgyár, a Tejipari Vállalat, a Cukorgyár, a TVM, a MÁV 

Járműjavító Vállalat és a Mezőgazdasági Gépjavító (valamennyi Szolnokon). Ezen 

ipartelepek közül az I. ötéves tervidőszakban született 6+1 (Hántolómalom, Aprítógépgyár, 

Tisza Bútorgyár, Tejipari Vállalat, TVM, Mezőgazdasági Gépjavító + a Fémnyomó- és 

Lemezárugyár)291, míg másik két vállalatot már meglévő téglagyárak és malmok 

összevonásával és részben korszerűsítésével hoztak létre (Malomipari Egyesülés, 

Téglagyári Egyesülés).292 A KSH Szolnok Megyei Igazgatóságának hivatalos 

statisztikájában ezek közül kiemelték a 10 országos viszonylatban is legfontosabbnak 

tartott vállalatot: ezekben 1955-ben összesen 9610 fő munkás és alkalmazott dolgozott. 

Vállalatonként: Téglagyári Egyesülés (937 fő), TVM (323 fő), Aprítógépgyár (537 fő), 

Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Gépgyár (570 fő), Szolnoki MÁV Járműjavító Üzemi 

Vállalat (2403 fő), Tisza Cipőgyár (2239 fő), Szolnoki Papírgyár (608 fő), 

Törökszentmiklósi Baromfifeldolgozó Vállalat (269 fő), Szolnoki Cukorgyár (875 fő), 

Szolnok Megyei Malomipari Egyesülés (851 fő).293     

   A fontosabb állami helyi ipari vállalatok közé összesen 18 vállalatot soroltak fel, 

ahol 1955-ben 2698 fő munkás és alkalmazott dolgozott.294 A megye ún. szocialista 

iparában tehát 12.308 fő munkás és alkalmazott dolgozott 1955-ben. 

  

 

 

 

 

 

 
                                                 
291 A fenti üzemek közül néhány történetét valamilyen formában már feldolgozták az elmúlt évtizedek alatt. 
Csontos Sándor [1964]: A Szolnoki Bútorgyár története. Kézirat; Hegedűs Kálmán [1974]: Tisza Cipőgyár, 
Martfű. In: A Damjanich János Múzeum közleményei 36-37.sz. Szerk.: Kaposvári Gyula.; Kármán Antal-
Kollár Márton (szerk.) [2001]: Ötvenéves az Aprítógépgyár. Jubileumi évkönyv 1951-2001; Kiss Erika 
[2003]: A Hűtőgépgyár és Jászberény fél évszázada. Gépipari Tudományos Egyesület, Bp.; Simon Béla 
[2006]: Másfél évszázad. A MÁV Szolnoki Járműjavító története 1856-2006. 
 
292 SZML. 39-2-170.ő.e. 35.p. Minisztériumi ipari vállalatok befejezett és teljes termelése 1955. július 
hónapban. Megjegyzés: A Fémnyomó- és Lemezárugyárnak 1954-ben 1107 dolgozója volt. Forrás: Kiss 
[2003] i.m. 24.p. 
 
293 Szolnok megye fontosabb statisztikai adatai 1956. 56-57.p. KSH Szolnok Megyei Igazgatósága. Szolnok, 
1957. 
 
294 Uo. 58-59.p. 
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2. számú táblázat: Fontosabb állami helyi ipari vállalatok Szolnok megyében (1955) 

 

Vállalat neve Munkások és alkalmazottak létszáma (fő)

Szolnoki Vasipari Vállalat 212 

Szolnoki Nyomda Vállalat 63 

Szolnoki Ruházati Vállalat 142 

Szolnoki Építőipari és Javító Vállalat 277 

Szolnoki Szikvíz és Műjéggyártó Vállalat 39 

Mezőtúri Vasipari Javító és Alkatrészgyártó 
Vállalat 48 

Mezőtúri Villamos- és Géptechnikai Cikkek 
Gyára 77 

Jászberényi Vasipari Vállalat 45 

Jászberényi Asztalosipari Vállalat 56 

Jászberényi Háziipari és Vegyeshulladék 
Feldolgozó Vállalat 64 

Jászárokszállási Asztalosipari Vállalat 29 

Kunszentmártoni Vasipari Vállalat 27 

Törökszentmiklósi Általános Vasipari 
Gépjavító Vállalat 53 

MT Építőanyagipari és 
Talajerőgazdálkodási Egyesülés 513 

Szolnok Megyei Cirokszár-Ládagyártó 
Vállalat 135 

Szolnok Megyei Vágóhíd és Húsfeldolgozó 
Vállalat 150 

Szolnok Megyei Szeszfőzde Vállalat 39 

Sütőipari Vállalatok 729 
       
Forrás: Szolnok megye fontosabb statisztikai adatai 1956.  

 

 A magánkisipar igencsak megszenvedte a rákosista iparpolitika legsötétebb éveit. A 

kisipar visszaszorítására tett erőteljes intézkedések sorozata 1953-ra azt eredményezte, 

hogy egyes kisebb településeken szinte megszűntek a kisipari szolgáltatások, miközben a 

szocialista ipar helyi javító és szolgáltató hálózata még korántsem épült ki, ezzel a lakosság 
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ellátatlan maradt. Az MDP KV 1953. júniusi határozatával próbált javítani a kisipar 

helyzetén és ezzel a vidéki emberek szolgáltatásokhoz való hozzáférésén. Az MDP 

Szolnok Megyei Bizottsága 1953 novemberében jelentést küldött az MDP Ipari és 

Közlekedési Osztálya (IKO) felé „Az Új Szakasz egyes kérdéseinek végrehajtása Szolnok 

megyében” címmel. Ebben kiemelték, hogy az említett KV határozat kisipart támogató 

része segítette hozzá az embereket ahhoz, hogy legelemibb szükségleteiket helyben, 

minden különösebb utánajárás nélkül elégíthessék ki. Ezzel pedig „felszámolták azt a 

helytelen és káros gyakorlatot, amely a magánkisipar túl gyors visszaszorítására vezetett”. 

A jelentés elkészültének idejére a jelentősebb szakmák már a megye szinte minden 

községében megtalálhatóak voltak. A helyi tanácsok a KIOSZ-szal együttműködve 

megpróbáltak több kisiparost a lakóhelyüktől távolabbi, ellátatlan községekbe irányítani, 

ám a tapasztalatok azt mutatták, hogy a korábban falura ment kisiparos rövidesen visszatért 

eredeti lakóhelyére. Az addig elért eredményeket ennek ellenére is jelentősnek látták, 

azonban még mindig maradtak olyan községek, ahol a legfontosabb szakmák is 

hiányoztak.295 1953-ban a megye községeinek 17%-ában nem volt kovács, bognár, cipész, 

szabó vagy fodrász, de pl. Kuncsorbán, Mezőhéken, Tiszavárkonyban és Vezsenyben 

egyik mesterembert is hiába kereshették. A KV határozat hatására kevesebb, mint egy év 

alatt, 1954. március 1-jére 78,4%-kal emelkedett Szolnok megyében a kisiparosok száma. 

A fenti öt legfontosabb szakma tekintetében teljesen ellátatlan község már nem akadt, de 

még mindig maradtak olyan községek, ahol valamelyik mesterember nem volt 

megtalálható, sőt pl. Tiszainokán továbbra sem volt cipész, szabó és fodrász sem. Egy 

későbbi, már 1956-ban, tehát az újabb politikai átrendeződés után, de még a forradalom 

előtt megfogalmazódott jelentés a KV határozat kisiparral kapcsolatos „káros hatásairól is 

beszámolt”: utólag nehezményezték ugyanis, hogy iparengedélyeket minden szakmában 

kiadtak és nemcsak azokban, amelyekben „a lakosság érdekei ezt ténylegesen megkívánták 

volna”. Támadás érte azt a kialakult tendenciát is, hogy az iparengedélyek 30%-át 

városokban váltották ki, míg „a magánkisipar fellendítésére elsősorban falun lett volna 

szükség”. 296   

 A megyei szervek általános tapasztalata szerint a helyi tanácsok nemhogy nem 

támogatták a kisiparost munkája megkezdésében, hanem sok esetben különféle 
                                                 
295 MOL M-KS-276-95/205.ő.e. MDP KV IKO, Szolnok megye, munkaügy. 186-188.p. Az Új Szakasz egyes 
kérdéseinek végrehajtása Szolnok megyében (iparengedélyek kiadása, ipari tanulók helyzete, szabadpiaci 
forgalom és a magánerőből történő lakásépítkezések kérdése). 1954. november 13. 
 
296 Patonai-Salló [1956] (szerk.) i.m. 43-44.p. 
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akadályokat gördítettek azok megtelepedése elé, akiket valamilyen oknál fogva nem láttak 

szívesen a településükön. A KV határozat óta megakadályozni már nem tudták az 

iparengedélyek kiadását, így a helyiség biztosításánál vagy a lakás megszerzésénél 

akadékoskodtak. A frissen megtelepedő kisiparosok sokszor emiatt hagyták ott a 

településeket. További hiba volt a tanácsok részéről, hogy semmiféle felügyeletet nem 

láttak el a kisiparosok felé: pl. a minőség terén sem harcoltak a jogtalan iparűzők, a 

kontárok ellen sem. A nagyipar mellett a kisiparosok életét is rendszeresen megkeserítette 

az állandó anyaghiány: a leggyakoribb hiánycikkek közé tartozott a mezőgazdasági szerfa, 

a fenyőfűrész- és épületfa. A KV határozatot megelőző esztendők súlyos hiányossága volt 

a kisipari tanulóképzés elhanyagolása. A kialakult helyzetre jellemző volt, hogy egyes 

szakmákban, így pl. az órás és a cukrász mesterség esetében egyáltalán nem volt 

utánpótlás, míg pl. cipészből mindössze 8, pékből pedig egyetlen tanuló volt az egész 

megyében. Megállapították, hogy annak az MTH határozatnak egyáltalán nem volt 

foganatja, amely alapján az érettségizett fiatalokat szakmát tanulni küldték volna. 

Megyeszerte összesen 7 ilyen tanuló akadt, miközben az érettségizett fiatalok általában 

irodai munkakörbe szerettek volna elhelyezkedni, de a tanácsok általában „nem tudtak 

foglalkozni velük”.297 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
297  MOL M-KS-276-95/205.ő.e. MDP KV IKO, Szolnok megye, munkaügy. 186-188.p. 
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3. számú táblázat: A magánkisiparosok számának megoszlása (1953-1955) 

 

Megnevezés 1953. június 30. 1954. március 1. 1955. december 31. 

Jászberény város 114 179 276 

Karcag város 76 107 167 

Kisújszállás város 14 37 84 

Mezőtúr város 73 94 195 

Szolnok város 119 189 258 
Törökszentmiklós 68 98 150 

Túrkeve város 27 46 69 

Városok összesen 491 750 1199 

Jászapáti járás 147 204 359 

Jászberényi járás 121 228 486 

Kunhegyesi járás 101 221 315 

Kunszentmártoni j. 75 152 306 

Szolnoki járás 81 273 456 

Tiszafüredi járás 85 138 194 

Törökszentmiklósi j 39 68 117 

Járások összesen 649 1248 2233 

Megye összesen 1140 2034 3432 
 

Forrás: Patonai-Salló [1956] (szerk.) i.m. 48.p. 
 

Az 1954. december 31-én befejeződött I. ötéves terv az időközbeni változtatások 

ellenére is jelentős gazdasági és társadalmi változást hozott Magyarország és a megye 

életében.298 A tervidőszak előtt kizárólag Szolnokon és – egy-egy üzem erejéig – Martfűn, 

valamint Törökszentmiklóson koncentrálódott nagyipar jelentősen erősödött, gyarapodott, 

igaz, nem egészen a tervekben előre meghatározott módon és a nagyságrendben. Az addig 

nagyiparral nem rendelkező Jászberény iparosodó várossá lett, míg az – alföldi 

viszonylatban – eleve komoly iparral rendelkező Szolnok újabb nagyüzemekkel 

gyarapodott. A megye Szolnokon koncentrálódott ipara tehát valamelyest vesztett túlzott 

centralizáltságából, sőt Jászberény esetében ellenpólus is képződött, mindezek ellenére a 

                                                 
298 A lezajlott társadalmi változásokról részletesen: Belényi Gyula [1993]: A sztálini iparosítás emberi ára. 
Foglalkozási átrétegződés és belső vándorlás Magyarországon (1948-1956). JATEPress, Szeged. 
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szocialista ipar munkáslétszámának még mindig 37,1%-a dolgozott Szolnokon és csak 

62,9%-a az összes többi településen, tehát megyei viszonylatban „vidéken”.299  

Amint láthattuk, Szolnok megye addigi történelmében soha nem látott méretű 

iparfejlesztésen esett keresztül az I. ötéves tervidőszak során. Noha több tervezett 

beruházás nem valósult meg, azért igen jelentős új, „zöldmezős” beruházásokkal bővült a 

megye ipara. A legnagyobb értékű ipari beruházásnak a TVM bizonyult, majd ezt követte a 

két nagy jászberényi gépgyár: a Fémnyomó- és Lemezárugyár és az Aprítógépgyár. A 

negyedik legnagyobb értékű ipari beruházás ismét csak Szolnokon létesült, a 

Szalmacellulóz Gyár. Ezekhez képest a Karcagi Rizshántoló, a Szolnoki Tejipari Vállalat 

vagy a Túrkevei Kenyérgyár nagyságrendjüket tekintve már nem tűnnek az előbbiekkel 

egy kategóriába tartozóknak. Az újonnan épült gyárak közül a legtöbb munkásnak a két 

jászberényi gyár adott munkát (közel 2 ezer fő). A fenti felsorolásból következtetésként 

levonható, hogy a szocialista tervgazdálkodás első öt évében igen centralizált 

iparfejlesztésről beszélhetünk. A Szolnok megyei beruházások nagyságrendje igazán a 

többi alföldi megyével, illetve az ország néhány legjelentősebb beruházásával való 

összehasonlítás során fogható meg. Már az ipari beruházások számosságát tekintve is 

árulkodó, hogy az alföldi megyék közül ebben a megyében építették fel a legtöbb, szám 

szerint 7 országos jelentőségű üzemet a tervidőszak során, miközben Hajdú-Bihar és Békés 

megyék 5-5, Csongrád megye 3, Bács-Kiskun megye 2, Szabolcs-Szatmár megye pedig 

mindössze egyetlen országos jelentőségű üzemmel vagy rekonstrukcióval gazdagodott.300  

Szolnok megye – alföldi léptékben vett – kiemeltebb iparosítását segíthette a 

korabeli stratégiai viszonyoknak megfelelő kedvező elhelyezkedése: az ország egyik 

„belső” megyéjéről beszélünk ugyanis, amely nem kapcsolódik országhatárokhoz és 

megfelelő távolságban fekszik a „veszélyes” NY-i és D-i határoktól.  Még szembeötlőbb a 

különbség, ha az egyes beruházások számszerű forintértékét vesszük alapul: ennek alapján 

látható, hogy a két legnagyobb értékű új ipari beruházás Szolnok megyében épült: 

mindkettő a nehézipart erősítette a vegyipar és a gépgyártás területén, de még az 5. helyen 

is a jászberényi Aprítógépgyár áll. Az élcsoportba tartozó szegedi Textilművek valójában 

még a megelőző hároméves terv eredménye, csak az átadás csúszott át az 1950-es 
                                                 
299 Patonai-Salló [1956] (szerk.) i.m. 30.p. 
 
300 Itt kell ismét megjegyeznünk a jászberényi Fémnyomó- és Lemezárugyár speciális helyzetét: ezt az 
üzemet még az 1973-ban kiadott (!) Beruházási adattár sem mutatta ki, csak a másik hat országos jelentőségű 
Szolnok megyei üzemet. Ahogyan Jászberény esetében előfordult, úgy lehet, hogy esetleg más alföldi 
megyében is telepítettek olyan szigorúan titkos, hadiipari üzemet, amelyet a statisztikában nem mutattak ki. 
Ilyenről azonban nincs konkrét tudomásunk. 
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esztendőre.301 Egészen más nagyságrendet képviseltek viszont az ország legjelentősebb 

beruházásai: ide tartozott pl. az Inotai Alumíniumkohó (654 millió ft), a November 7. 

Erőmű szintén Inotán (559,8 millió ft), az Almásfüzitői Timföldgyár (381,6 millió ft) vagy 

a Sztálin Vasmű erőműve (317,1 millió ft).302 

 

4. számú táblázat: Az Alföld legjelentősebb új ipari beruházásai az I. ötéves terv 

idején 

 

Beruházás megnevezése 
Beruházási 
érték (millió 

ft) 

Beruházás 
megnevezése 

Beruházási 
érték (millió ft) 

Tiszamenti Vegyiművek, 
Szolnok 129,2 Mérleggyár, 

Hódmezővásárhely 18,0 

Fémnyomó-és 
Lemezárugyár, 
Jászberény 

120,0  
Sarkadi Kendergyár 17,8 

Szegedi Textilművek 70,9 Hűtőház, Kecskemét 11,3 

Nyíregyházi 
Dohányfermentáló 52,7 Hűtőház, Szeged 10,2 

Aprítógépgyár, 
Jászberény 45,9 Forgácsoló Szerszámok 

Gyára, Békéscsaba 7,0 

Bányászati Berendezések 
Gyára, Kiskunfélegyháza 41,8 Békéscsabai Ruhagyár 5,6 

Hűtőház, Debrecen 34,2 Tejüzem, Debrecen 4,8 

BIOGAL Gyógyszergyár, 
Debrecen 29,5 Karcagi Rizshántoló 4,8 

Szalmacellulóz Gyár, 
Szolnok 28,0 

Debreceni 
Baromfifeldolgozó 
Vállalat 

3,5 

 
Forrás: Beruházási adattár 1950-1971. 145-154.p. 

 

A hosszabb-rövidebb ideig tervezett, de végül meg nem valósult Szolnok megyei 

gyárak, üzemek listája hosszabb a megvalósítottaknál, igaz, öt esztendő alatt egyetlen 

                                                 
301 Belényi [1996] i.m. 147-148.p. 
 
302 Beruházási adattár 1950-1971. KSH, Bp. 145-154.p. Megjegyzés: az alföldi beruházások közül az 1950-
ben átadott debreceni Orvosi Műszergyár beruházási összegét nem mutatták ki egyedül a statisztikában.  
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megyében ilyen volumenű beruházási hullámra az országnak nem volt meg az önereje, 

ahogyan azt az 1953 tavaszára-nyarára véglegesen kiéleződött beruházási feszültségek is 

mutatták. Mindemellett hiányzott a döntéshozók akarata is, akik továbbra is Budapest és az 

ipari tengely beruházásainak szavaztak elsőbbséget: léteztek tehát gazdaságpolitikailag 

jóval fontosabb kérdések is az elmaradott ipari területek felzárkóztatásánál. Ráadásul 

némelyik tervbe vett, de elmaradt Szolnok megyei beruházás a legnagyobbak közé 

tartozott volna mind a beruházásra előirányzott összeg, mind a tervezett dolgozói létszám 

tekintetében. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az Országos Tervhivatalban ezen 

beruházások közül néhány konkrét tervezéséig el sem jutottak: némelyik neve inkább csak 

elképzelésként merült fel az országos vagy a megyei apparátus berkeiben. A valamilyen 

formában tervezett, de végül meg nem valósult beruházások a következők voltak: 

− Pirit Üzem (Szolnok) 

− Marónátrongyár (Szolnok) 

− II. Tiszai Duzzasztó (Szolnok) 

− Szuperfoszfát Műtrágya Üzem, TVM (Szolnok) 

− Temperöntöde és Fittinggyár (Karcag) 

− Új téglagyár, más néven Tégla- és Samottüzem (Karcag) 

− Mezőgazdasági Gépgyár áthelyezése (Törökszentmiklós) 

− Csőextrakciós Üzem (Törökszentmiklós) 

− 400 vagonos gabonaraktár (Törökszentmiklós) 

− Kenderfonoda (Mezőtúr) 

− Reszelőgyár (Mezőtúr) 

− Növényolaj Extrakciós Üzem (Mezőtúr) 

− Ásványolajfinomító és Krakküzem (Tiszafüred) 

− Lángkoromgyár (Tiszafüred) 

− 100 vagonos gabonaraktárak (Jászberény és Jászárokszállás). 

 

A II. ötéves terv előkészítése 
 

 Az MDP KV Titkárságának ülésén még az 1953 júniusában bekövetkező politikai 

fordulat előtt foglalkoztak a II. ötéves tervvel, amely ekkor még úgy tűnt, hogy közvetlenül 

követheti az I. ötéves tervet, vagyis 1955. január 1-jével kezdetét veheti az újabb 

beruházási hullám. Az 1953. április 22-én megtartott ülés 4. napirendi pontjának második 
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fele foglalkozott a kérdéssel. Az ülésre elkészítettek egy nagy méretű, színes térképet, 

amelyen Magyarország egyes iparosítandó települései mellett különböző magasságú és 

iparáganként különböző színű oszlopokkal jelezték a következő tervidőszak során az adott 

helyen fejleszteni kívánt ipart. A térlépről kiderül, hogy a legnagyobb fejlesztéseket 

Debrecen, Győr, Nyíregyháza és Sztálinváros kapta volna. Debrecent és Nyíregyházát a 

villamosenergia ipar terén kívánták fejleszteni (15,5 és 9,5 pont)303: a két alföldi város 

közül Debrecent eleve a gyengeáramú ipar második hazai központjának, Nyíregyházát 

pedig az erősáramú ipar központjának szánták többek között az I. ötéves terv beruházásai 

alapján is. Győr egy nagyszabású gépipari beruházást kapott volna (14 pont), de 

Sztálinváros fejlesztését is tovább kívánták folytatni a kohászat (10 pont) és a ruházati ipar 

terén (3 pont). Szembetűnő, hogy az ország DNY-i részére, így Vas, Zala és Somogy 

megyébe alig terveztek beruházást, de Tolna megye fejlesztése is kimerült volna a 

megyeszékhely, Szekszárd iparosításával.304 A legnagyobb telepítési tervek egyértelműen 

az ország ipari tengelyének mentén, illetve a középső és ÉK-i országrészben látszanak.305   

 A térkép szerint Szolnok megye a komolyabban iparosítandó területek közé 

tartozott, ezen belül a legnagyobb fejlesztéseket Szolnoknak és az ipartelepítésből 

korábban végül kimaradt Karcagnak és Mezőtúrnak szánták. A már korábban is erősen 

iparosított Jászberénybe további gépgyártást terveztek (4 pont), míg Szolnok újabb 

széleskörű ipartelepítésen esett volna át: vegyipar és kohászat (5-5 pont), villamosenergia 

ipar (2,5 pont), gépgyártás (0,8 pont), élelmiszeripar (0,4 pont), mindezen túl pedig 

fűtőerőmű is épült volna. Karcag tömegcikkipart és gépgyártást (8, illetve 3 pont), míg 

Mezőtúr jelentős textilipart és tömegcikkipart kapott volna. A fenti településeken túl 

jelentősen iparosodott volna még Kisújszállás is: ide gépgyártást (5,5 pont) és 

tömegcikkipart (3 pont) terveztek. A megye többi települése már jóval kisebb mértékben, 

                                                 
303 A beruházások méreteinek illusztrálása miatt itt az egyes oszlopok magasságának cm-ben mért értékét 
tüntetjük itt pontozással (az eredeti anyag monumentális méretű, színes térkép, így fénymásolásra, fotózásra 
nem vállalkozhattunk). 
 
304 Pedig néhány nappal ezt megelőzően tárta fel az MDP Államgazdasági Bizottsága az iparilag elmaradott 
területek iparosításának – az ötéves terv célkitűzéseivel ellentétes – elmaradását. Ennek ellenére az MDP KV 
Titkársága gyakorlatilag az ezt megelőző – és a párt egy másik szerve által egyértelműen hibásnak minősített 
– ipartelepítési gyakorlatot követte kis változtatással. Vagyis továbbra sem vették figyelembe a figyelmeztető 
tényeket. Vö. MOL-M-KS-276-112-124.ő.e. Az MDP Államgazdasági Bizottságának 1953. április 10-én 
lezajlott ülése. 
  
305 MOL-M-KS-276-54-240.ő.e. 69.p. Az MDP KV Titkárságának iratai. Az 1953. április 22-i ülés 
jegyzőkönyve. 4. napirendi pont: Jelentés az I. ötéves tervben végrehajtott és folyamatban lévő beruházások 
telepítéséről és javaslat a II. ötéves terv telepítési irányelveire. Térkép címe: A II. ötéves terv nagy 
beruházásainak tervezett elhelyezése. 
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illetve egyáltalán nem részesült volna a II. ötéves terv beruházásaiból: Tiszafüredre 

vegyipart (1,5 pont), építőanyagipart (0,4 pont) és fűtőerőművet, Martfűre ruházati ipart 

(0,6 pont), Tiszabőre erőművet, Törökszentmiklósra pedig építőanyagipart (0,5 pont) 

terveztek.306 

 1954. május 24-30. között került sor az MDP III. kongresszusára, ahol ismét szóba 

került a II. ötéves terv. Itt azonban már világosan látszott, hogy a következő tervidőszak 

nem követheti közvetlenül a folyó ötéves tervet, mert a magyar népgazdaságnak 

„erőgyűjtésre” van szüksége.307 Rákosi Mátyás felszólalásában elhangzott, hogy az 1955-

ös esztendőre egy átmeneti, előkészítő terv lesz beiktatva és a II. ötéves terv 1956 és 1960 

között fog megvalósulni. Az elkövetkező tervvel kapcsolatban elhangzott, hogy 

megvalósítása során kerülni kell majd a túlzott iparosítás megismétlődését és biztosítani 

kell az aránytalanságok megszűntetését pl. a mezőgazdaság erőteljes fejlesztésével és az A 

és B szektor (vagyis a közvetlenül termelő ágazatok és a lakossági fogyasztás-ellátás) 

arányát is az utóbbi javára kívánták megváltoztatni. Immár nem nagyszámú új üzem 

létrehozását, hanem a már meglévők gazdaságosabb kihasználását helyezték előtérbe, nem 

utolsó sorban pedig csak a szükségleteknek és az ország teherbíró képességének 

megfelelően kívánták fejleszteni az állam- és honvédelmet. Az MDP III. kongresszusa után 

aztán sokáig alig esett szó a II. ötéves tervről, a középtávú tervezés helyett egyre inkább a 

rövidtávú napi problémák és a politikai viták kötötték le a figyelmet.308 Berei Andor, az 

OT elnöke309 1955. március 24-én javaslatot tett a PB részére a következő ötéves terv 

alapelveiről. Az új középtávú terv legfontosabb tételei a következők voltak: folytatódjon az 

iparfejlesztés, gyorsabban, mint a visszafogás éveiben (1954-1955), de mérsékeltebb 

ütemben, mint a felemelt ötéves terv időszakában (1951-1954). A nehézipar növekedési 

üteme haladja meg a fogyasztási iparét, de kisebb mértékben, mint az első ötéves tervben. 

A felhalmozási alap növekedésének is felül kellett múlnia a fogyasztási alapét, ám mivel 

mindkettő intenzív növekedését tervezték, így a fogyasztási alap mégiscsak gyorsabban 
                                                 
306 MOL-M-KS-276-54-240.ő.e. 69.p. 
 
307 A magyar népgazdaság ekkorra végletesen kifulladt – köszönhetően az I. ötéves terv első három és fél 
évének, az óriási tervszámok hajszolásának. A Nagy Imre-féle politika az addig favorizált nehéziparnál jóval 
fontosabbnak tartotta a lakosság élelmiszerrel való ellátását és a lakásépítést. Mindezen visszafogás ellenére 
még a legóvatosabb számítások ellenére is szükség volt egy átmeneti, „erőgyűjtő” tervévre, hogy valamelyest 
konszolidálódjanak a belső viszonyok. 
 
308 Pető-Szakács [1985] i.m. 266-267.p.  
 
309 Berei Andor 1954 és 1956 között volt az OT elnöke, 1947 és 1949 között pedig a főtitkári tisztséget 
töltötte be ugyanennél a központi szervnél. 
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növekedett volna, mint az évtized elején. A felemelt ötéves tervhez képest a fogyasztási 

ipar beruházásai 3,1%-ról 6%-ra, a mezőgazdaság beruházásai 12,9%-ról 16,7%-ra, a 

lakásépítés hányada pedig 6%-ról 9%-ra növekedett volna. Még az I. ötéves 

tervidőszakhoz képest is nagyobb arányban ruháztak volna be a bányászatba, a 

villamosenergia iparba és a vegyiparba. Lényegében ugyanezen irányelveket hozták 

nyilvánosságra 1956. április 27-én, amikor a Szabad Nép egy hónapos nyilvános 

megvitatási lehetőséget hirdetett ki a tervről (ekkor már négy hónapja folyt a II. ötéves 

terv: a vitának inkább csak közhangulat-javító célja lehetett). A II. ötéves tervnek az 1956-

os forradalomig tehát alapvetően három verziója látott napvilágot: az első még 1953 

áprilisában a Titkárság részéről, a második 1954-ben az MDP III. kongresszusán, majd a 

harmadik 1956 áprilisában.310 Mindhárom terv az aktuális politikai irányvonalat követte 

szervesen: az első még a sztálinista gyakorlat alapján készült, a második már az „új 

szakasz” korlátozott visszafogásának szellemében született, míg a harmadik – kissé 

mérsékeltebb formában – ismét visszatért az eredeti iparosítási gyakorlathoz (bár a 

felemelt I. ötéves tervhez képest számai szerények, visszafogottak voltak). A magyar 

népgazdaság helyzetére jellemző, hogy 1956 nyarának végén gazdasági segítségért kellett 

folyamodni a Szovjetunióhoz. 311  

1955. március 26-án került sor az MDP Szolnok Megyei Bizottsága részéről az 

elhalasztott II. ötéves terv javaslatának összeállítására. Ebben – ahogy fogalmaztak – 

ahhoz, hogy a megye az országos beruházásokból megfelelő részt kapjon, szükségesnek 

tartották az I. ötéves tervidőszakban megígért, de aztán elmaradt beruházások felsorolását, 

majd ezután, a felterjesztendő anyag második részében következett az újabb, a megye 

pártvezetői részéről szükségesnek tartott további beruházások felsorolása. Amint az 

anyagból kiderül, a megyében az I. ötéves tervidőszakra beígért, de végül elmaradt 

beruházások értéke 543,84 millió ft-ra rúgott. Ebből a legnagyobb összeggel Szolnok 

városa részesedett (132,75 millió ft), ezt követte Karcag (84,5 millió ft), Törökszentmiklós 

(48,75 millió ft), Mezőtúr (43,81 millió ft), Jászberény (23,8 millió ft), Kisújszállás (16,8 

millió ft), Túrkeve és Tiszafüred (2-2 millió ft), végül Jászárokszállás (1,3 millió ft). Ehhez 

jöttek még azok a beruházások, amelyek tervbe voltak ugyan véve, de területileg 

véglegesen nem döntötték el, hová települjenek. Utóbbiak közül a legnagyobb, 10 millió ft 
                                                 
310 Pető-Szakács [1985] i.m. 283-286.p. 
 
311 További adalékok: Pető Iván [1982]: Ellentmondásos kiútkeresés. Az 1956-ban elfogadott második ötéves 
terv koncepciójához. In: Vass Henrik (szerk.): Válság és megújulás. Gazdaság, társadalom és politika 
Magyarországon. Az MSZMP 25 éve. Kossuth Könyvkiadó, Bp. 35-50.p.  
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feletti érétkűek az elmaradt falusi lakásépítkezések (40 millió ft), a második tiszai 

duzzasztó előkészítése (35 millió ft), a tiszántúli öntözőcsatorna (26,4 millió ft), 122 km 

bekötőút építése (21 millió ft), valamint a Kunszentmárton – Békésszentandrás betonút 

megépítése (25 millió ft) voltak. A megye az I. ötéves tervből elmaradt összes 

beruházásoknak a II. ötéves tervbe való beépítését továbbra is szükségesnek tartotta.312     

  Az előző tervidőszakból áthúzódó beruházásokon túl következtek azok az újabb 

megoldandó feladatok, amelyre a II. ötéves tervidőszaktól várták a megoldást. Szolnok 

város esetében a legsürgetőbb probléma továbbra is az égető lakáshiány megoldása volt. 

Már az előző tervidőszakban is 589 lakás megépítése maradt el, így a laksűrűség a 

városban már szobánként 3,7 fő volt. Az új tervidőszaktól 2 ezer lakás megépítését várták. 

A megye részéről továbbra is napirenden tartották az OT által korábban nem támogatott 

kenyérgyár és piritpörk üzem megépítését. Igényt tartottak egy új irodaházra, távolsági 

autóbuszok részére pályaudvarra, trolibusz-járatra, fedett uszodára, egy új állami áruházra, 

egy közepes kapacitású kikötőre a Tiszán és egy új, 300 vagonos közraktárra. Az ipari 

beruházási igények között szerepelt a piritpörk üzemen túl egy megyei húsüzem 100 vagon 

kapacitású hűtőházzal, valamint egy korszerű műjéggyárral. Nem mondtak le a korábban 

már kért női és férfi fehérnemű konfekció üzem létesítéséről, de ezúttal már csak 200-250 

női munkaerő részére adódó munkalehetőségről beszéltek. Az üzem részére már az 

épületet is biztosítva látták, hiszen ekkor az 1950-ben épült gyapotraktárat – gyapot 

hiányában – semmire sem használták. Végül egy újabb vasúti felüljáró megépítését 

tervezték a Szolnok – Hatvan vasútvonal felett a zagyvarékasi sorompónál.313 

  Jászberényben az Aprítógépgyár részére öntöde létesítését kérték gazdaságossági 

szempontból, valamint új sportpályát és a kórház kibővítését, korszerűsítését. Karcag iparát 

– az előző ötéves tervben elmaradt 2 nehézipari létesítmény mellett – egy 

lisztfeldolgozóval, illetve tésztaüzemmel kívánták erősíteni, amely a város fejlett 

malomiparára épült volna és nagyszámú női munkaerő lekötését tette lehetővé. Ezenkívül 

kívánatosnak tartották Karcag Berekfürdő fürdési és vízisport központtá való kiépítését is. 

Mezőtúr az elmaradt beruházásokon túl szállodát és egy 500 vagonos közraktárat kapott 

volna az akkori felaprózott raktározás felszámolása érdekében. Igazán ebben az ötéves 

tervben kezdtek volna bele Kisújszállás iparosításába: ide, a tervezett NY-i Tisza-csatorna 
                                                 
312 SZML. 39-1-45.ő.e. 102-108.p. Az MDP Szolnok Megyei Párt Végrehajtó Bizottságának 1955. március 
28-án lezajlott ülésének jegyzőkönyve. 3. napirendi pont: Előzetes javaslat a II. ötéves terv megyei 
beruházásaira. Ea.: Soós István és Csáki István. 
 
313 Uo.104-105.p.  
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révén felfutó rizstermelési körzetbe egy rizshántolót, illetve az 1950-ben épült, de évek óta 

kihasználatlanul álló gyapotfeldolgozó üzem épületébe egy édesipari üzem létesítését 

javasolták. Utóbbi esetben az épület, valamint az alapanyag (liszt, cukor, tojás) biztosított 

volt, a város már felvette a kapcsolatot az Élelmezésipari Minisztérium Édesipari 

Igazgatóságával, ráadásul 150-200 fő női munkaerőt tudtak volna foglalkoztatni. 

Kisújszállás városa mellett Kunszentmárton és Jászapáti községek iparosítása is kilátásba 

került a tervekben. Kunszentmártonba egy könnyűipari gépeket gyártó üzemet terveztek, 

amely főként sütőipari és húsipari vállalatok részére készített volna speciális gépeket 

mintegy 250-300 dolgozóval. Jászapáti esetében szintén semmiféle jelentősebb iparról nem 

beszélhetünk 1955-ben: oda egy nagyobb téglaüzem létesítését javasolták, amely 

elsősorban a női (!) munkaerő lekötését és a kedvező talajadottságok kihasználását célozta 

meg. Ezen kívül pedig egy 250 főt foglalkoztató magtisztító és magosztályozó üzem 

épülhetett volna a településen a Könnyűipari Minisztériummal történt előzetes egyeztetés 

alapján. A 11 ezres jász község elavult mozijának korszerűsítését sem halogatták volna 

tovább.314  

 

A II. hároméves terv (1958-1960) 
 
 

A II. hároméves terv előkészítése 
 

 Az I. ötéves tervidőszak elhibázott, erőltetett iparosítása, valamint az 1956-os 

forradalom miatt a következő több éves szocialista népgazdasági tervre végül 3 esztendőt 

kellett várni a megelőző terv befejezése után, amely végül 1958-ban kezdődött el. Az 

1955-ös egy éves terv után 1956. január 1-jén elindult ugyan a II. ötéves tervidőszak, de ez 

1956 őszén félbeszakadt és később nem is indították újra.315 1957-ben – a gazdaság 

                                                 
314 Uo. 105-108.p. 
 
315 Az 1955-ös átmeneti tervév és az 1956-os esztendőnek a forradalomig eltelt időszaka sem telt el új 
létesítmények átadása, illetve építése nélkül Szolnok megyében. 1955-ben adták át a TVM új erőművét, 
amely Közép-Európa első hulladék-meleggel működő erőműve volt. 1956 tavaszán kezdte meg működését 
Jászberényben a kicsiny Műtrágyaszemcséző Üzem és szintén ekkoriban indultak meg a Tisza Cipőgyár II. 
számú gyárépületének építési munkálatai. Utóbbi építkezéssel kapcsolatban különlegességnek számított, 
hogy az országban Martfűn használtak először előregyártott falelemeket. Üröm volt viszont az örömben, 
hogy ugyanitt toronydaru híján a tetőszerkezet felrakásához egy síneken mozgó vaskocsit kellett emeletről-
emeletre vontatni… In: Szolnok Megyei Néplap, 1955. április 13.; 1956. április 27.; 1956. június 27. sz. 
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konszolidációjának jegyében – újabb egy éves terv következett (akárcsak 1955-ben). A 

kritikus politikai-gazdasági időszak alatti visszafogottság után már az 1957-es év legelején 

tetten érhető volt az iparfejlesztés terén visszatérő maximalizmus és túlzások előtérbe 

felszínre kerülése. Jól tanúskodik erről az OT Területi Tervezési Főosztályának 1957. 

február 21-én kelt irata, amelyben kísérletet tettek a nemzeti jövedelem 1958 és 1962 

közötti alakulásának megbecslésére (itt még 5 éves tervciklusban gondolkodtak). Az 

Országos Tervhivatalnál aggályosnak tartották, hogy az addig számításba vett 28 milliárd 

forintnyi ipari beruházás helyett az érintett szakfőosztályok már 38 milliárd forintban 

gondolkodtak. A főosztályok által javasolt létesítmények száma ekkor máris nagyobb volt, 

mint a korábbi II. ötéves terv direktíváiban szerepelt és még további hajlandóság 

mutatkozott újabb és újabb ipari objektumok építésének tervbe vételére. A Tervhivatalnál 

ekkor úgy számoltak, hogy a 38 milliárdos ipari beruházási keretet még hosszú lejáratú 

hitelek segítségével sem lehet megvalósítani. Feltételezéseik szerint ezek között 

nagyszámú kevésbé gazdaságos beruházási igény is szerepelt. Elképzelhetetlennek 

tartották azt is, hogy az 1957. évi 3 milliárd ft ipari beruházással szemben már 1958-ban 

közel 7 milliárd forintnyit valósítsanak meg. Arra sem láttak semmiféle garanciát, hogy e 

„megalapozatlan befektetésekkel” a felvett hitelkeretet rövid időn belül vissza lehessen 

fizetni.316 

Az I. ötéves tervidőszak után következő újabb középtávú szocialista népgazdasági 

terv nem a sokat emlegetett és tervezett II. ötéves terv volt, hanem egy hároméves terv, az 

ún. II. hároméves terv. Az I. hároméves terv (1947-1949) – amint korábban említettük – 

kezdetben a háború utáni újjáépítést szolgálta, majd átformálták szocialista tervvé. A II. 

hároméves terv pedig szintén egyfajta erőgyűjtésnek fogható fel a következő ötéves 

terv(ek) előtt. „Az 1958-1960. évi hároméves népgazdaságfejlesztési terv irányelveiről” 

című törvény az 1958. évi II. törvény volt. Ennek bevezető részében szó esik az I. ötéves 

népgazdasági tervről, amely „a népgazdaság fejlesztésében kimagasló eredményeket ért 

el”, de „a jelentős eredmények mellett nem volt mentes a hibáktól”. Megemlítik benne az 

1953-as gazdasági korrekciót, amelynek eredményei 1955-ben már jelentősek voltak, 

azonban jött „az 1956. évi ellenforradalom”, emiatt az 1957. esztendő aztán ismét 

gazdasági nehézségekkel telt, de „a Szovjetunió és a többi baráti állam anyagi és pénzügyi 

segítsége révén sikerült megszilárdítani a magyar népgazdaság helyzetét.” Az új, három 

                                                 
316 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. 1671.d. Nemzeti jövedelem-becslés az 1958-1962. évekre. Ea.: Hetényi 
István. OT Távlati Tervezési Főosztály. 1957. február 21. 6-7.p. 
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éves távlati terv előirányozta az életszínvonal szerény, de folyamatos további emelését, a 

termelőerők további fejlődését és a népgazdaság szocialista szektorának további erősödését 

és kiszélesítését. Mindezeket pedig a hazai erőforrások kihasználására kívánták alapozni. A 

II. hároméves tervet 1958. január 1. és 1960. december 31. közé datálták.317 

 A megelőző időszakhoz képest meglehetősen szerényen tervezték az ipari termelés 

várható emelkedését: 1960-ra mindössze 22%-kal vártak nagyobb ipari termelést az 1957-

es értéknél. A gazdaságosság terén meg kívánták kezdeni azoknak a termelő 

kapacitásoknak új, hasznos termelésre való átállítását, amelyek akkor gazdaságtalanul 

üzemeltek. Előírták a beruházásokkal való nagymértékű takarékoskodást és „csak a 

népgazdaság további fejlődését megszabó alapvető célok megvalósítására” lehetett volna 

jelentősebb beruházásokat előirányozni. A beruházásokat ezentúl elsősorban nem az új, 

hosszú ideig tartó nagy építkezésekre, hanem a meglévő állóalapok bővítésére és 

korszerűsítésére, a befejezetlen beruházások ésszerű folytatására kívánták fordítani. Eme 

óvatosságra intő elvi megállapítás ellenére az előzetes elkötelezettségek következtében 

végül komoly mennyiségű kiemelt fejlesztési feladatot fogalmaztak meg, így az elmélet és 

a gyakorlat már a terv indulásának legelején ismét elválni látszottak egymástól.318  A 

három év alatt 32 milliárd forint állami erőből történő beruházást terveztek és az 

addigiaknál fokozottabban érvényre szerették volna juttatni a baráti országokkal való 

gazdasági együttműködést is. A tervben megfogalmazott célkitűzéseket a hazai erőforrások 

kihasználására kívánták alapozni. Néhány jelentős nagyberuházás folytatását, illetve 

megvalósítását tételesen is előírták, ilyen volt a Dunai Vasmű második kokszolója, az ózdi 

martincsarnok építése vagy a diósgyőri Lenin Kohászati Művek földgázüzemre történő 

átállítása. Szolnok megyéből egy gyárat, a TVM-et említették a tervtörvényben név szerint, 

amely szuperfoszfát gyárának bővítését folytatni kellett: az ugyanis – amint láttuk – az I. 

ötéves tervidőszakban nemhogy nem készült el, de még építési munkálatai is alig indultak 

meg. A tervben érdekes módon nem szerepel Budapest gazdasági túlsúlyának az iparilag 

elmaradott térségek felzárkóztatásának kérdése sem. Csak annyit jegyeznek meg, hogy „az 

elmúlt év végére az ország gazdasága olyan eredményeket ért el, amelyek alapján célul 

tűzhető a népgazdaság még meglévő aránytalanságainak rövid időn belüli felszámolása.” 319  

                                                 
317 II. hároméves tervtörvény. 
 
318 Uo. 
 
319 Uo. Később, már a hároméves tervidőszak értékelése során ezzel kapcsolatosan a következő utólagos 
álláspontot alakították ki a gazdaság irányításában résztvevők: „Az ipar területi elhelyezkedésének lényeges 
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 Az ipari átlagnál jóval jelentősebb növekedést irányzott elő a terv a kiemelt 

ágazatokra vonatkozóan: a gépipari termelés 35, a vegyipari termelés 31, a bányászati 

termelés 30, a kohászat 26%-os fokozását tűzték ki célul. A kiemelt iparágakon belüli 

kiemelt területek száma is igen nagy volt: kiemelt célként jelölték meg az erősáramú ipar 

(140%-os), a dízelmozdonyok és motorkocsik (340%-os), a gördülőcsapágy-gyártás 

(250%-os), a híradástechnika (170%-os) és a műszeripar (160%-os) fejlesztését. Ugyanitt 

szerepel kívánalomként a nehézipar termelési szerkezetének ésszerű átalakítása és az 

általános, addig szinte minden gyártási ágra kiterjedő fejlesztés helyett egyes kedvező 

adottságú gyártási ágak komplex fejlesztése. A könnyűipar termelését 20-21%-kal, az 

élelmiszeripar termelését pedig 8-9%-kal kívánták emelni a 3 év alatt.320    

 A beinduló II. hároméves terv időszakában további nehézséget jelentett, hogy 

akkoriban aktuális regionális vizsgálatok és rendezési tervek sem az ország egész 

területére, sem egyes súlyponti területekre nem álltak rendelkezésre. Pedig a regionális 

tervezést a népgazdaság távlati tervezésének egyik fontos részének tartották a korszakban, 

amely mind a gazdasági tervek megalapozottabb kidolgozásához, mind az új létesítmények 

területi elhelyezéséhez, mind pedig a településfejlesztési- és rendezési tervek 

elkészítéséhez nélkülözhetetlenek voltak. A TERINT által az I. ötéves tervidőszak 

kezdetén elkészített vizsgálatok pedig már elavultak, idejét múlttá váltak. Emiatt a Magyar 

Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány határozati javaslatban elrendelte, hogy a regionális 

vizsgálatokat mihamarabb meg kell kezdeni.321 A regionális vizsgálatokat az egész 

országra kiterjedően lehetőleg már a hároméves terv végéig szerették volna elkészíttetni. 

Az erre épülő regionális rendezési tervek elkészítésére csak később láttak lehetőséget, 

viszont a leginkább fejlődő, tehát ipari jellegű területek regionális rendezési terveit szintén 

a hároméves terv végéig ki kellett dolgozni. A regionális vizsgálatokat és a regionális 

rendezési terveket a megyei és a megyei jogú városi tanács VB kötelessége volt 

elkészíteni, amelyeket aztán az OT és az Építésügyi Minisztérium (ÉM) véleményezett (a 

regionális rendezési terveket kizárólag az ÉM véleményezhette). Az iparfejlesztés 

szempontjából legfontosabbnak ítélt 6 körzetben már 1958-ra előírták a regionális 

                                                                                                                                                    
változását a II. hároméves terv jellegénél fogva nem tűzhette ki”. Forrás: A második hároméves terv 
teljesítésének értékelése.  MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. Isz.: 0079/IV/1961.OT. 3.p. 
 
320 Uo. A II. hároméves tervtörvény részletesebb elemzése: Pető-Szakács [1985] i.m. 380-383.p. 
 
321 A határozati javaslatból 1958 áprilisában kormányhatározat lett: 2030/1958. (IV 15.) Kormányhatározat. 
A regionális vizsgálatok irányítására az egykor a TERINT-et vezető Perczel Károly, valamint Gerle György 
és Kőszegfalvi György kapott megbízást. Forrás: Germuska [2004] i.m. 147.p.; Belényi [1996] i.m. 129.p.  
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vizsgálatok és a regionális rendezési tervek elkészítését: ezek jellemzően az ipari 

tengelyhez tartozó körzetek voltak, így kiderült, hogy az iparilag elmaradottabb körzetek, 

megyék, vidékek felzárkóztatásának kérdését továbbra is csak másodrendű fontosságú 

ügyként kezelik. Az első ütembe került területek a következők voltak:  

− Borsod megye és Kelet-Heves 

− Baranya megye Tolna és Somogy egyes részeivel  

− Balaton térsége  

− Veszprémi iparvidék (Veszprém megye 3 járása és a móri járás Fejér 

megyéből) 

− Nógrádi bányavidék a hatvani és a gyöngyösi járással Heves megyéből 

− Komárom megye a bicskei járással Fejér megyéből.322   

Érdekes, hogy nem sokkal ezt követően, 1958 októberében MSZMP PB-határozat, 

majd 1959 márciusától gazdasági bizottsági határozat is előírta az iparilag elmaradott 

területek, különösen az Alföld fokozott iparosítását, illetve Budapest ipari fejlődésének 

korlátozását. 1959 végén az MSZMP VII. kongresszusa külön határozatban erősítette meg 

az aktuális fejlesztési célokat: „Helyes ipartelepítéssel az iparilag elmaradott területeket, 

mindenekelőtt az Alföldet fokozottan iparosítjuk. Ipartelepítési politikánkkal csökkenteni 

kell Budapest túlzsúfoltságát.”323 Ugyanezen a kongresszuson már a II. ötéves terv 

előkészítésével kapcsolatban is irányelveket fogalmaztak meg: itt azt a célt tűzték ki, hogy 

az iparilag elmaradott vidéken, elsősorban az Alföldön vegyipari, gépipari, könnyűipari és 

élelmiszeripari üzemek létesítésével növekedjék a foglalkoztatott munkások száma.324  

1958 októberében az MSZMP Szolnok Megyei Bizottságánál elkészítették a 

„Szolnok megye hároméves tervdokumentumai” című anyagot. Ez valójában egy olyan, 

beruházásokról szóló lista volt, amelyet a párt megyei vezetősége ki szeretett volna 

csikarni az állami redisztributív szervektől. A felsorolt és óhajtott beruházások között 

szerepeltek a korábbi, elmaradt II. ötéves tervben is megjelenített elgondolások, de voltak 

benne már új elemek is. Az elkészített jelentés betekintést ad a megyei ipar 1958. évi 
                                                 
322 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. Isz.: 001004/VI/58. A regionális tervezés rendszere. 1958. január 6. 1-7.p. 
Megjegyzés: Budapestet – valószínűleg annak speciális, kiemelt jellege miatt – nem említették meg a 
legfontosabb körzetek között. 
 
323 Germuska i.m. 147-148.p.; Az MSZMP VII. kongresszusának határozata a szocializmusért folyó harc 
történelmi tapasztalatairól és a további feladatokról (1959. november 30-december 5). III.: Gazdasági 
építőmunkánk főbb kérdései. Forrás: A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1956-
1962. Kossuth, Bp. 410.p. 
  
324 A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1956-1962. 431.p. 
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állapotába is. Az anyag felvezetésében „A hároméves terv ideje alatt elkészítendő távlati 

megyei problémák” 7 pontban összefoglalva szerepelnek: 

− Tiszamenti Vegyiművek bővítése (Szolnok): 63,8 millió ft 

− új élesztőgyár létesítése (Szolnok) 

− állatifehérje-feldolgozó üzem létesítése (Szolnok): 5,5 millió ft 

− gázmezők hasznosításának műszaki előkészítése (Rákóczifalva) 

− gazdasági kisvasutak biztosítása 

− száraztészta- és ostyagyár létesítése (Karcag) 

− Karcag város gázfúrásainak hasznosítása. 

A szolnoki pártbizottság illetékesei által összeállított hároméves terv javaslatában – 

a vegyiműveket leszámítva – szinte kizárólag a helyi adottságokra, illetve 

nyersanyagbázisra épülő elképzeléseket találhatunk, amellyel mintha visszaköszönnének 

az 1949-es józan és reális megyei tervjavaslatok. Elsőként a TVM kibővítését említették 

meg, melynek során a kénsavüzem továbbépítésére, valamint egy új szuperfoszfát üzem 

(58 millió ft) és egy új alumíniumfluorid üzem létesítésére (5,8 millió ft) került volna sor. 

A TVM továbbfejlesztése révén 489 fő új munkaerőnek az iparba való bekapcsolását 

tervezték, amelyből 383 fő fizikai dolgozó lett volna. Az új üzemekhez – készenléti 

lakásként – 3 db 12 lakástömbös lakóépületet és egy 51 fő befogadóképességű 

munkásszállást is terveztek, ezeken túl pedig 1960-ig 70 lakás megépítése lett volna 

kívánatos. A távlati problémák 2. pontjaként egy új élesztőgyár létesítése szerepelt a 

Szolnoki Cukorgyárral történő kooperációval. Az évi 500 vagon kapacitású üzemet az 

országos redisztributív szervek számára való „eladhatóságáért” azzal indokolták, hogy 

„tervszempontból, de népgazdasági szinten is számítások igazolják, hogy ezen üzem 

telepítése rendkívül gazdaságos lenne Szolnok város területére, a Szolnoki Cukorgyárral 

történő kooperációban”. Az új gyárat a cukorgyártól mintegy 500 m-re fekvő területen, a 

Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat tőszomszédságába tervezték, ahová az évi 700 vagonnyi 

melaszt csővezetéken tervezték eljuttatni a cukorgyárból. Az élesztőgyár melasszal, 

vízgőzzel és a ivóvízzel való ellátását a cukorgyár biztosította és annak iparvágányára és 

szennyvízhálózatára kötötték volna be az új gyárat. Mindez összesen 15 millió forinttal 

tette olcsóbbá a beruházást annál, mintha új, zöldmezős építkezésbe fogtak volna bele.325  

                                                 
325 SZML. 1-2-33.ő.e. Az MSZMP Szolnok Megyei Bizottsága 1957-1960. évi iratainak őrzési egység 
leletára. Szolnok megye 3 éves tervdokumentumai 1958. október 2-22.. A 3 éves terv ideje alatt elkészítendő 
távlati megyei problémák. 24-26.p.  
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 Szolnok városának központi fekvésével, valamint vasúti- és közúti 

vonzáskörzetével indokolták a város területén elhelyezendő korszerű fehérje-feldolgozó 

üzem létesítését. A fő telepítési ok azonban az volt, hogy az Alföld Szolnok térségében eső 

részén az elhullott állatok hasznosítása nem volt kielégítő, így az állattenyésztés jelentős 

fehérjeanyagtól esett el. Emiatt tervezték Szolnokra egy száz vagon kapacitású üzem 

telepítését, amely a betegség útján, vagy természetes elhullással kimúlt állatok tetemeinek 

feldolgozását végezte volna: ez utóbbi nyersanyag-mennyisége 500 vagonra volt tehető. 

Az üzem telepítési költségét mintegy 5,5 millió ft-ra becsülték, azonban az itt előállított 

húsliszt az állattenyésztés fellendítésének alapanyagául szolgált volna. Ekkoriban már 

közismert tény volt, hogy Szolnok város térségében – főként Rákóczifalva határában – az 

olajkutatások során lezárt, rendkívül nagy mennyiségű szénsavat és propán-butánt 

tartalmazó kutak álltak kihasználatlanul. A rákóczifalvai gázmező addig feltárt készlete kb. 

2 milliárd m3, amelyből 85% szénsav és 15% metán volt. A megyei tanács VB. II. 

tervosztálya már különböző tervekkel állt elő az érétkes gázmezők hasznosítására. Az 

addig felvetett elgondolások a következőkben foglalhatóak össze: 

− előtérbe került a körzeti gázellátás biztosítása és – mennyiségtől függően – ennek 

kiterjesztése Szolnok városán túl Törökszentmiklós, Cegléd, Nagykőrös és 

Kecskemét térségére is 

− felmerült a folyékony szénsavból a szárazjég gyártásának beindítása és 

palackozása is. A két felhasználási lehetőség közül elsősorban a szárazjég 

gyártását tartották fontosabbnak, mert Szolnok megyében megfelelő kapacitású, 

korszerű jéggyár ebben az időben nem működött. Az így előállítandó szárazjeget 

pedig hűtőházakban, hűtőkocsikban, valamint üzemekben, cukrászatokban és 

háztartásokban is fel lehetett használni. Megjegyezték még, hogy a nyugati piacok 

is korlátlan mennyiségben vettek fel szárazjeget, így ezzel a természeti adottsággal 

a népgazdaság devizabevételekhez juthatott 

− a gázmezők hasznosításának végiggondolása során felmerült a gáz 

műanyaggyártásra való felhasználásának lehetősége is, amely komoly 

lehetőségeket csillantott meg a hazai alapanyagbázis növelésére. 

 Tudták, hogy a gázmezők hasznosításának kérdése meghaladja a megyei szervek 

hatáskörét és lehetőségeit. A hasznosítás kérdéskörében már tárgyalások folytak a 

Kőolajkutató Tröszt vezetőségével, akik közölték, hogy a gázmező országos érdekeket 

elégíthetne ki. Ekkor a Kőolajkutató Tröszt a Pest megye DK-i részén fekvő Törtel község 

szénsavkútjainál végzett a hasznosítást célzó kísérleteket. Ezen kísérletek eredményessége 
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fejében bíztatták a szolnokiakat szénsavüzem felépítésével. A megyénél hangsúlyozták, 

hogy e hatalmas gázmezőt mindenképpen hasznosítani kell, ha kell, helyi eszközökkel is – 

a műszaki előkészítés azonban az OT feladata.326      

 A legsürgetőbb megoldásra váró feladatok között az 5. pontként szerepelt gazdasági 

jellegű kisvasutak megépítése olyan területeken, ahol a közlekedési adottságok 

elégtelensége miatt a gazdaság – elsősorban a mezőgazdaság – hátrányt szenvedett. Ezeken 

a területeken a termelés, a felvásárlás és a személyforgalom teherautókon és vontatókon 

való kiszolgálása és biztosítása nem segítette elő a nagyüzemi mezőgazdasági termelést és 

a korabeli számítások azt igazolták, hogy egy-egy terület felvirágoztatásának egyedüli 

alapja a korszerű gazdasági kisvasút megépítése. Ezek kiépítésének költsége közel azonos 

volt a bekötő utak építési költségével, üzemeltetése pedig olcsónak és gazdaságosnak tűnt, 

nem utolsó sorban pedig nagyüzemi jellegű volt. Az egyik ilyen megépítendő gazdasági 

kisvasút a Szolnok – Besenyszög – Kőtelek – Nagykörű – Tiszasüly vonal lett volna. Ezek 

a Tisza mentén elhelyezkedő települések - Szolnok kivételével - a legközelebbi vasúttól 

22-24 km-es távolságra voltak, az áruszállítást itt csak a szűkös nyári hajózással és 

tehergépjárművekkel lehetett lebonyolítani. Az előzetes számítások azt mutatták, hogy 

ezen a vonalon évente 251.700 utas és mintegy 112.919 tonna áru szállítására lett volna 

kereslet. A vonal kiépítésének első üteme 16 millió ft-ot tett ki, ennek felét azonban 

magukra vállalták volna az érintett községek, állami gazdaságok, TSZ-ek és magánosok. 

Erre a területre esett a több mint 15 ezer holdas Tiszasülyi Állami Gazdaság, valamint a 

7000 holdas Palotási Állami Gazdaság területe is, amely az ország egyik legnagyobb 

összefüggő rizstermelő területe volt. A fentieken kívül Szolnok városának is érdeke 

fűződött a vasút megépüléséhez: egyrészt a város jobb áruellátása miatt, másrészt pedig a 

fölös munkaerő levezetése miatt is, hiszen a két állami gazdaságban nyaranta, de főként 

ősszel, a betakarítási csúcsok idejében jelentős számú munkaerőt tudtak volna 

foglalkoztatni. A másik, gazdasági kisvasútra vonatkozó elgondolás a Fegyvernek – 

Tiszabura gazdasági kisvasút továbbfejlesztése lett volna Tiszagyenda, Tiszaroff, 

Tiszabura, Abádszalók, Tiszaderzs, Tiszaszentimre és Karcag város vonatkozásában. A 

fejlesztést azért tartották sürgetőnek a megyénél, mert a távlati fejlesztési elgondolások 

                                                 
326 SZML. 1-2-33.ő.e.  26-28.p. Megjegyzés: amint korábban már említettük, minden igazán fontos 
kérdésben a budapesti központi szerveknél döntöttek, „fenti” utasítás nélkül a szolnokiak egy lépést sem 
tehettek önállóan.  
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éppen ezt a területet jelölték ki a megye legnagyobb összefüggő öntözési területének, így a 

mezőgazdaság további fejlesztésének alapja lett volna a vonal továbbépítése. 327  

 Feltétlenül szükségesnek tartották a megyénél, hogy már a 3 éves terv időszaka 

alatt műszakilag előkészítsék egy száraztészta- és ostyagyár telepítését Karcag város 

területére. Ennél a telepítésnél a gyártáshoz szükséges valamennyi alapanyag a megye 

területén adva volt, így a kunsági búza minőségi lisztje, a tojás, a tej és adott esetben az 

olajos magvak is. Ezenkívül Karcag város közlekedési adottságai és munkaerőhelyzete is 

lehetővé tették és megkívánták az ilyen irányú telepítést (emlékeztetőül: Karcag 

gyakorlatilag kimaradt az I. ötéves tervidőszak nagyobb ipartelepítéseiből). A telepítendő 

üzem kapacitása napi egy vagon száraztészta és kb. 0,5 vagon ostya, esetleg nugátáru lett 

volna. Hasonlóképpen a Szolnok környékén lévőkhöz, a kőolajkutatások után Karcag város 

térségében is több lezárt kút maradt hátra, mint potenciális gáznyerési lehetőség. A Tü.2. 

és a Tü.4. számú furatoknál a kinyerhető gázmennyiséget napi 30 ezer m3 kapacitásúra 

becsülték. A gázmező hasznosítását a következő lépcsőkben tervezték: előbb a nagyobb 

ipari üzemek fogyasztásának biztosítása, aztán a nagyobb középületek, majd – tartósabb 

gázelőfordulás esetén – a város gázellátásának megoldása, végül pedig a környéken lévő 

nagyobb TSZ-ek gázigényének kielégítése. Ezzel kapcsolatban a megyei tanács VB 

tervosztálya már meg is kezdte a tárgyalásokat a Nagyalföldi Kőolajtermelő Vállalat 

képviselőivel.328     

 A megyei szervek a II. hároméves tervre vonatkozó elképzelések elkészítésekor 

összefoglaló helyzetjelentést írtak a Szolnok megye egyes ipari szektorainak területi 

elhelyezkedéséről. Az állami nagyipar elhelyezkedését meglehetősen centralizáltnak látták. 

A 16 nagyipari üzem ugyan 6 városban helyezkedett el, de Szolnok a maga 9 

nagyüzemével külön kategóriát képezett a megyében. Itt helyezkedett el ugyanis a 

cukorgyár, a papírgyár és szalmacellulóz gyár, a mezőgazdasági gépjavító, a bútorgyár, a 

járműjavító, a vegyiművek, a tejüzem, a fűrészüzem és a dohányfermentáló. Amint fentebb 

már említettük, a megyeszékhelyen kívül még Jászberény (Fémnyomó- és Lemezárugyár, 

Aprítógépgyár), Törökszentmiklós (Mezőgazdasági Gépgyár, Baromfifeldolgozó) és 

Martfű (Tisza Cipőgyár) rendelkezett komolyabb nagyiparral. Ehhez képest Karcag az 

üveggyárral és Cibakháza a kenderüzemmel már jóval kevésbé jelentős állami ipari 

                                                 
327 Uo. 28-30.p. 
 
328 Uo. 30-31.p. 
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telephelynek számított. A fentieken túl országos kezelésben volt még 21 őrlőmalom329, a 

megye teljes őrlőkapacitásának 69,9%-át tette ki, valamint mind a négy hántolómalom.330 

Ugyancsak országos kezelésben volt a megye téglagyárai közül 6 téglagyár, amelyek 

összesen a megye kisméretű téglatermelésének a 72,4%-át adták.331 A megyei ipar 

centralizáltságát és fejletlenségét mutatta, hogy egyes területeken semmiféle jelentősebb 

ipari üzem nem volt. Ilyen terület volt Túrkeve városa (13.795 lakos), a jászapáti járás 8 

községe (49.563 lakos), a kunszentmártoni járás 13 községe (43.638 lakos) és a tiszafüredi 

járás 8 községe (29.198 lakos). Tehát a megye lakosságának harmada, 136.194 fő 

lakóhelyén szinte semmilyen ipari munkalehetőséggel nem számolhatott. A fentiek 

tekintetében a hároméves terv során elsősorban jászapáti és a kunszentmártoni járások 

iparral való ellátottságát támogatták a megye részéről. Jászapátiba aprómagtisztító- és 

osztályozó üzemet, Kunszentmártonba pedig élelmiszeripari gépeket gyártó üzemet 

szerettek volna telepíteni.332   

 A minisztériumi ipar után másodrendűnek számító megyei helyi ipar telepítése már 

kedvezőbb képet mutatott. A 14 vállalat 31 üzeméből csak 4 üzem volt Szolnokon, 

azonban itt is voltak olyan járások és 8 ezer lakosnál népesebb községek, ahol nem volt 

állami ipar: ezek közé tartozott Jászapáti, Jászladány, Jászfényszaru, Abádszalók, 

Kunhegyes, Kunmadaras, Tiszaföldvár és Tiszafüred. A megye húsipara erősen centralizált 

volt: összesen 12 teleppel rendelkezett, de ezek közül csak a központi szolnoki telepen 

folyt termelés, míg a volt városi és községi vágóhidak csak mint vágóhelyek szerepeltek. 

Erősen decentralizált volt viszont a megye sütőipara, amely igen sok kis üzemegységből 

állt, ennek ellenére 17 községben még mindig nem volt sem állami-, sem magánsütöde (ez 

a megye összlakosságának 5,7%-át érintette). Ezen községek egy része még csak ekkor 

volt kialakulóban, vagy szétszórt települések voltak, ahol egyelőre a régi házikenyér 

                                                 
329 Az állami kezelésben lévő malmok közé a következők tartoztak: Törökszentmiklósi Gőzmalom, 
Kisújszállási Hengermalom, Kunszentmártoni Műmalom, Karcagi Villanymalom, Tiszafüredi Malom, 
Jászberényi Villanymalom, Mezőtúri „Ilona” Malom, Kunhegyesi Malom, Cibakházi Motormalom, 
Jászkiséri Malom, Jászkiséri Kismalom, Tószegi Malom, Kunmadarasi Malom, Jászalsószentgyörgyi 
Malom, Túrkevei „András” Malom, Jászárokszállási Malom, Tiszaföldvári Malom, Jászapáti Malom, 
Jászladányi Malom, Szolnoki „Tisza” Malom, Tiszamenti Őrlőmalom. Összes őrlőkapacitásuk 6286 q/nap 
volt.  
 
330 Ide tartozott a Tiszaszentimrei-, a Karcagi-, a Kunszentmártoni- és a Törökszentmiklósi Rizshántoló 
malom összesen 2841 q/nap őrlőkapacitással.  
 
331 Állami kezelésben lévő téglagyárak Szolnok megyében: Mezőtúri-, Karcagi-, Tiszaföldvári-, Martfűi-, 
Szolnoki- és Kunszentmártoni Téglagyár. 
 
332 SZML. 1-2-33.ő.e. 33-36.p. 
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sütésével is megoldódott az ellátási probléma. Nem volt ugyanez elmondható a 2 ezer fős 

lakosságszámot meghaladó településeknél, mint Jászboldogháza, Tiszagyenda, Tiszajenő 

vagy Örményes.333 

 Szolnok megye területén ekkor 64 KTSZ működött (a fentiek alapján ezt nyugodtan 

nevezhetjük harmadrendű iparnak). Ezek területi elhelyezkedése, illetve gyártó- és javító 

hálózata sem elégítette ki a lakosság minden irányú igényét. A megye még mindig jelentős 

területei álltak „irányított ipar” nélkül, amely területeken párhuzamosan a magánkisipar 

igen megerősödött. A megye 79 településéből 47-ben sem állami ipar, sem kisipari 

termelőszövetkezet nem működött. Ez a lakosság éppen negyedét, 124.906 főt érintett. 

Olyan jelentősebb, 4 ezer lakosnál népesebb községekben nem volt semmiféle „irányított 

ipar” a magánkisiparon kívül, mint pl. Jászdózsa, Jászszentandrás, Jánoshida, Tiszaroff, 

Besenyszög, Zagyvarékas vagy Tiszaszentimre. Mint korábban említettük, a korábban 

erősen elnyomott magánkisipar viszont ekkoriban éppen felfutóban volt, főként, ha a 

Rákosi-időszak legsötétebb éveit vesszük összehasonlítási alapként. A megye területén 

1957 szeptemberében 4878 magánkisiparos működött. Számuk az 1955. decemberihez 

viszonyítva 42,1%-kal, az 1953. júniusi állapothoz mérten pedig 327,9%-kal emelkedett. A 

megyénél a magánkisipar „ilyen nagyarányú felfejlesztését gazdaságilag nem tartották 

indokoltnak”, egyrészt mert zömében nem falvakban vagy kisebb településeken 

helyezkedtek el, másrészt pedig általában nem a javítás-szolgáltatás területén működtek. 

Az iparengedélyek 40%-át ugyanis éppen a városokban váltották ki, ráadásul a számbelileg 

jelentősen megnövekedett magánkisipar a magasabb jövedelmet biztosító árutermelést 

fokozta. Azt a megyénél sem tagadták, hogy egyes késztermékek (pl. bútorok) iránt 

jelentősen megnövekedtek a lakosság igényei, azonban az általános áruhiányt nem az 

állami vagy szövetkezeti ipar kapacitásának elégtelenségével, hanem a nyersanyag 

hiányával magyarázták.334 1957 tavaszán a megyei sajtó cikket tett közzé a „100 asztalos 

településéről”, Jászjákóhalmáról, amelynek fa- és bőriparosai a megyén túl is ismertek és 

elismertek voltak. A községben akkoriban 98 asztalosmester dolgozott 76 tanulóval, ötször 

több mint 1951-1952-ben, amikor az anyaghiány és a magas adóterhek miatt sokan 

„beadták az ipart”. A Tiszavidék idealizált képet festett a helyi kisiparról, ahol a 

                                                 
333 Uo. 36-37.p. 
 
334 Uo. 37-38.p. 
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kisiparosok értékelték az új kormány adócsökkentését, a jó anyagellátást, valamint a 

tanuló- és segédtartás engedélyezését.335      

 Nem tartozik szorosan a témánkhoz, ennek ellenére érdemes megemlíteni, hogy 

1958. április 7-én Szolnokon és Karcagon járt a szovjet pártfőtitkár, Nyikita Szergejevics 

Hruscsov. A szovjet vezető április 2-án érkezett Budapestre és látogatásának nyilvánvaló 

célja Magyarország politikai-gazdasági konszolidációjának felmérése volt. Nyolcnapos 

látogatása során idejének nagy részét a fővárosban töltötte, ahol részt vett az április 4-i 

ünnepségeken, majd 7-én Cegléd érintésével Szolnok megyébe, 8-án pedig Tatabányára 

látogatott. A szolnoki Kossuth téren mintegy 30-35 ezer, Karcagon pedig 20-22 ezer ember 

várta, de a két település közötti úton is mintegy 10 ezer (kíváncsi és/vagy kivezényelt) 

ember sorakozott fel. Érdekes, hogy Szolnokon Kozlov beszélt volna, de – ahogyan a 

korabeli jelentés fogalmaz – a tömeg követelésére maga Hruscsov is köszöntötte az 

egybegyűlteket. A szovjet pártfőtitkár látogatása komoly „alaphangot” adott a kezdődő 

hároméves tervnek.336     

 

A II. hároméves terv eseményei 
 

 A II. hároméves terv időszakában nemcsak az általános elvek, de a számszerű 

előirányzatok is ütköztek a nagyszabású elgondolásokkal, hiszen az energia-, 

mindenekelőtt a villamosenergia-termelés az öt kiemelt gépipar ág, valamint a vegyipar 

egyidejű gyors fejlesztése, mellettük a leállított beruházások folytatása, az exportot 

ösztönző, az importot korlátozó törekvések, a lakás- és más kommunális építkezések az 

adott keretek közt beruházási feszültségekkel, energia- és anyaghiánnyal fenyegettek. 

Minthogy a gazdaságirányítás elméleti és gyakorlati vezetői a szocializmus építését 

kezdettől azonosították a gyors fejlődéssel, a nagyarányú gazdasági növekedéssel, a 

hároméves terv óvatos célkitűzéseit kényszerű kompromisszumnak tekintették, így minél 

hamarabb erőteljes gazdasági expanzióval számoltak. A terv kezdetén, 1958 első felében 

még éreztette hatását az óvatos, a növekedést visszafogó elvi elhatározás. Jellemző, hogy 

1958 első felében, az előző év hasonló időszakához képest 50%-kal kevesebb beruházás 

indult, így a beruházási kapacitás rövid ideig még kihasználatlan is maradt, s emiatt az 
                                                 
335 A „100 asztalos” városában. In: Tiszavidék, 1957. április 19.  
 
336 Információs jelentés Hruscsov 1958-as Szolnok megyei látogatásáról. 1958. április 8. In: Zádorné Zsoldos 
Mária [2000] (szerk.): Millenniumi emlékkönyv. Válogatás Jász-Nagykun-Szolnok megye írásos emlékeiből. 
Szolnok. 309.p. 
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építőiparból mintegy 17 ezer főt el kellett bocsátani. Az ebben az időben egy, a pártvezetés 

számára elkészült jelentés – a mintegy 45 ezer munkás és értelmiségi körében elvégzett 

vizsgálat alapján – tudatta, hogy a lakosság körében fokozódik az aggodalom a várható, 

illetve már jelentkező foglalkoztatási nehézségek miatt. Végül már a terv közzétételét 

követő első hónapban felemelték a terv előirányzatait: 1958. június 30-án a Gazdasági 

Bizottság a beruházási keret 1,5 milliárd forintos növeléséről határozott, s egyben további 

emelésekre hatalmazta fel az OT-t. A terv felemelésével a megszűntetettek helyett új 

feszültségek jelentkeztek, hiszen a munkanélküliség fenyegetése helyett hamarosan 

munkaerőhiány mutatkozott. Ismét megjelentek az 1956 előtti időkre jellemző kedvezőtlen 

jelenségek: a megnövekedett anyagigény miatt 1958 végére az ipar gyakorlatilag 

„elfogyasztotta” a hároméves terv egészére tervezett anyagkészlet-növekedést.337   

 A II. hároméves terv első módosítása után nem kellett sokáig várni a következő, 

sokkal számottevőbb tervemelésre, amely KGST-országok 1959. márciusi, új 

stratégiájának hatására következett be. Az MSZMP KB 1959. március 6-án közzétett 

határozata már a terv három év helyett két év alatti teljesítésére hívott fel, így gyorsabban 

szerették volna megszűntetni azt a viszonylagos elmaradást, amely a szocialista a 

fejlődésben a régi hibák és az 1956-os események miatt keletkezett. „1959 végére érjük el 

népgazdasági tervünk néhány legfontosabb mutatójának – a szocialista ipar termelésének, a 

termelési költségeknek, a beruházásoknak, a termelékenységnek, a nemzeti jövedelemnek 

– a hároméves tervben 1960-ra tervezett színvonalát.”338      

 A hároméves terv alatt, 1959-ben elkészítették az Országos Tervhivatalban „A 

három éves terv ipari beruházásainak területi bontása” című anyagot. Ebben már akkor 

figyelmeztettek az adatok arra, hogy – noha ezzel tételesen a tervtörvény sem foglalkozott 

– korántsem fog csökkenni Budapest és az iparilag elmaradott vidék, különösen az Alföld 

közötti szakadék (emlékeztetőül: az I. ötéves terv után ezt több jelentés is önkritikusan 

kihangsúlyozta). Az egyes tervmutatókból kiderül, hogy a minisztériumi ipari 

beruházásokból Budapest 15%-kal részesedett, addig az egész Alföld mindösszesen 3,7%-

ot kapott, mindez pedig a bányászat nélküli minisztériumi ipari beruházások esetében 

19,2% ↔ 4,8% volt. A szorzószám mindkét esetben négyszeres, Budapest javára. 

Amennyiben a főváros és az egész magyar vidék közti létszámnövekedés összehasonlítását 
                                                 
337 Pető-Szakács [1985] i.m. 383-385.p. 
 
338 A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1956-1962. Az MSZMP Központi 
Bizottságának határozata az SZKP XXI. kongresszusáról és belső helyzetünk időszerű kérdéseiről. 1959. 
március 6. 347.p. 
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vesszük alapul, akkor Budapestre tervezték a minisztériumi ipari jellegű létszámnövekedés 

43,3%-át (50.074 fő), az egész vidékre pedig 56,8%-át (65.926 fő). Az összes ipari 

létszámnövekedés esetében ez 30,9% (109.674 fő) ↔ 69,1% (245.026 fő) volt, vagyis 

Budapest minden téren jóval az országoshoz viszonyított lakosság-hányada felett részesült 

a tervezett növekedésből.339            

 Ha a beruházások értéknagyságának megyénkénti lebontását vesszük szemügyre, 

akkor kiderül, hogy a legtöbb beruházást Borsodnak szánták, ezt követte Budapest, majd 

sorrendben Fejér, Veszprém, Baranya, Pest és Heves következett. A másik póluson viszont 

két iparilag elmaradott megye állt, Somogy és Békés: ezekhez képest sokkal jobb 

helyzetben volt Szolnok megye a maga 470,2 milliós beruházási összegével, amely a hat 

alföldi megye között messze a legmagasabb érték, közel kétszerese a sorrendben következő 

Csongrád megyei adatnak. Kimutatták emellett az 1958-1959-es évek során ténylegesen 

bekövetkezett ipari létszámnövekedést és ehhez hozzákalkulálták az 1960. évre várható 

értéket is. Ennek alapján természetesen Budapest volt az első, majd Borsod, Fejér, 

Veszprém, Komárom és Baranya megye következett. A másik póluson ismét csak a 

„szokásos” megyéket találhatjuk: Tolna, Békés, Szabolcs-Szatmár, Somogy és Csongrád. 

Az alföldi megyék között Szolnok megye ebben a tekintetben a második helyet foglalta el 

Bács-Kiskun után. Tehát mindkét téren alapvetően érvényesült a korábbi tendencia: 

Budapest és az ipari tengely megyéi részesülnek az ipari beruházás- és létszámnövekedés 

döntő többségéből, míg az elmaradottabb alföldi és dél-dunántúli megyék inkább 

örülhettek, ha területükön egyáltalán megvalósult valamiféle jelentősebb beruházás.340     

 Amint fentebb már említettük, Szolnok megye – a többi alföldi megyéhez és a dél-

dunántúli megyékhez viszonyítva – viszonylag kedvező terveket kapott II. hároméves terv 

beruházási időszakában. A megyébe tervezett 470,2 millió ft-os beruházási keretből a 

legnagyobb részt a könnyűiparnak szánták: csak a Tisza Cipőgyár nagyarányú bővítése a 

fenti keret 40%-át tette ki. A tervezett beruházások nagyságát tekintve ezt követte a 

vegyipar (TVM, kőolajbányászat), majd a gépgyártás következett: az Aprítógépgyárba új 

üzemcsarnokot, a Fémnyomóba pedig a hűtőelem- és hűtőszekrény gyártásának telepítését 

tervezték. A következő tétel az élelmiszeripar volt: itt két új létesítmény (Szolnoki 

Dohányfermentáló, újszászi tárház), valamint két rekonstrukció szerepelt (cukorgyár, 
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baromfifeldolgozó). 341 A villamosenergia iparban két új transzformátor állomást (Mezőtúr, 

Szolnok), az építőiparban pedig a kunszentmártoni téglagyár cserépgyártó profiljának 

rekonstrukcióját tervezték. A fenti beruházások közül több befejezését eleve a következő 

tervidőszakra tervezték, ezen belül a Tisza Cipőgyár bővítésének elhúzódása 1967-ig 

tartott volna.342       

 Noha – mint azt fentebb említettük – a hároméves tervtörvénybe nem foglalták bele 

az ipar területi szerkezetének megjavítását célzó kitételt, ettől függetlenül nem lehetett úgy 

tenni, mintha az I. ötéves terv meg sem történt volna – annak minden területi torzulást 

okozó intézkedésével egyetemben. Egyszóval nem lehetett „tiszta lappal” indulni, az 

MSZMP bármennyire is szerette volna. Ugyanis már a hároméves tervidőszak első évétől 

kezdődően egyre nyilvánvalóbakká váltak az ipar aránytalan területi fejlesztéséből 

származó nehézségek. Emiatt már 1959-ben sor került a hároméves terv felülvizsgálatára, 

aminek következtében néhány Budapestre tervezett építkezés elmaradt és vidéken került 

megvalósításra. Azonban már ekkor későn döntöttek a felülvizsgálatról: az új intézkedések 

csak azt eredményezhették, hogy legalább tovább nem romlottak az ipar területi 

elhelyezkedésének arányai.343 A Gazdasági Bizottság ekkor hozta meg az első, 

ipartelepítés korlátozására vonatkozó határozatát először Budapestre (10.155/1959. sz. GB 

határozat), majd ezt kiterjesztve további főváros környéki településre (előbb 56, később 60 

településről volt szó) az 10.283/1959. sz. GB határozattal.344 Egy évvel korábban, 1958-

ban már betelepülési tilalmat is bevezettek Budapesten, igaz, nem volt túl nagy foganatja.   

 A II. hároméves tervidőszak során az ipar népgazdasági jelentősége tovább 

növekedett. Részesedése a nemzeti jövedelem termelésében az 1955. évi 53,5%-ról 1960-

ra 59,3%-ra emelkedett (valójában a két dátum között 1957-ben 49,1%-ra zuhant). A 

szocialista ipar aránya az ipari termelésen belül az 1955-ös 94,6%-ról 1960-ra 97,4%-ra 

növekedett. A magánkisiparban foglalkoztatottak száma az 1953. évi mélypontot jelentő 

51.400-ról az 1957. év végére 134 ezerre emelkedett, majd 1958 közepétől előbb lassú 

ütemben, a termelőszövetkezeti termelés megindulásával pedig gyorsabban csökkent. 1960 

                                                 
341 Az 1959-ben átadott Dohányfermentáló Üzem éves kapacitása 210 vagon/év volt. A Szolnoki cukorgyár 
rekonstrukciója 1958-ban kezdődött és túlnyúlt a hároméves terv időszakán. A gyár még ebben a 
tervciklusban kazánházat és erőművet is kapott. Forrás: Kaposvári [1969] i.m. 55.p.; 71.p. 
 
342 MOL OT TÜK. XIX-A-16b. Isz.: 099/I/1959. A 3 éves terv területi iparfejlesztési tervei. Szolnok megye. 
 
343 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. Isz.: 0079/IV/1961.OT. A II. hároméves terv teljesítésének értékelése. 3.p. 
 
344 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. Isz.: 0055/I/1962.OT. Az ipartelepítési korlátozások kiterjesztése. 
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végén számuk 96.500 volt. A szocialista ipar termelési volumene a teljes termelési érték 

alapján számítva a tervezett 22% helyett 39,3%-kal nőtt. A tervidőszak 3 éve alatt a 

szocialista ipar termelése évi átlagban 11,7%-kal növekedett. Az egyes ipari ágazatoknak 

az 1955. évihez képesti növekedését vizsgálva a legnagyobb mértékben a vegyipar 

fejlődött (97%-kal), majd a gépipar (69%), a villamosenergia ipar (61%), az építőanyagipar 

(55%), a könnyűipar (42%), a kohászat (35%), a bányászat (21%) és az élelmiszeripar 

(19%) következett. A szocialista ipar ágazati szerkezete is jelentősen megváltozott a három 

esztendő alatt: pl. az élelmiszeripar súlya jelentősen csökkent (20,9%→17,9%), míg a 

nehéziparé számottevően tovább erősödött (57,6%→61,7%).345  

 A tervidőszak beruházásainak eloszlása nem sokban különbözött az addigi 

ipartelepítési politika gyakorlatától, bár az 1959-ben késve meghozott intézkedések 

legalább nem engedték tovább romlani a helyzetet, már ami az iparilag elmaradott térségek 

lemaradást és Budapest további túlzsúfolását illeti. A szocialista iparon belül a 

beruházások 43,3%-át kapta Budapest és környéke (ebből magára Budapestre 40,1% 

jutott), ezt követte az Észak-Dunántúl (20,7%), Észak-Magyarország (15,1%), a Dél-

Dunántúl (13,7%), a lista végét pedig az Alföld foglalta el (7,2%). A három esztendő alatt 

csak a szocialista iparban foglalkoztatottak létszáma 198.800 fővel növekedett 

(998.200→1.197.000 fő), azonban az országrészenként a szocialista iparban dolgozók 

százalékos megoszlása az ország összes szocialista iparban dolgozójához viszonyítva már 

nem annyira egyértelmű képet mutat, mint a beruházásoknál láttuk. Így Észak-

Magyarország súlya ebben a tekintetben csökkent (13,8%→13,2%), hasonlóképpen a Dél-

Dunántúlhoz (7,9%→7,2%) és Budapesthez (46,9%→46,8%), míg az Alföld 

(11,3%→11,6%) és az Észak-Dunántúl (17,0%→17,2%) súlya valamelyest nőtt. Ez utóbbi 

adatok alapján írhatták végül bele a tervidőszakról szóló jelentésbe, hogy „a számok 

alapján csak az állapítható meg, hogy a tudatos törekvés helyes irányú változásokat 

alakított ki, de a változás mértéke rendkívül csekély és Budapest zsúfoltsága abszolút 

mértékben nőtt.”346  

 A II. hároméves tervidőszak során indult volna meg a KGST keretében az ipar 

szakosítása. Végül csak a gépiparban jöttek létre a szakosításra vonatkozó ajánlások, az is 

csak a gépgyártás volumenének 15%-ára vonatkozott. A szakosítási ajánlások jelentős 
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részét lényegében csak előkészítették (konzervgyári berendezések, orvosi műszergyártás 

stb.), ezek végrehajtása azonban a következő tervidőszakra halasztódott. Lényegesen 

nagyobb eredményt ért el viszont a terv az előirányzottnál a szénhidrogén-kutatás terén: az 

időszak során mintegy 15 milliárd m3 új földgázvagyont sikerült feltárni, amelynek 

hasznosításával már számolhattak a következő tervidőszakban. Mintegy 180 ezer tonna 

kohókoksz megtakarításával járt a gáz bevezetése a diósgyőri kohászati üzemekben. Az 

ipar a hagyományos gyártmányok előállítása mellett olyan új termékeket kezdett el 

gyártani, amelyekkel addig a magyar gépipar csak kísérleti gyártás formájában vagy 

egyáltalán nem foglalkozott. Ilyen volt pl. a híradástechnika keretén belül a mikrohullámú 

berendezések, a TV-vevők, a képcsövek, a félvezetők és a frekvenciamodulált adók 

gyártásának beindítása is. A KGM/B gépgyártás területén a hároméves tervben a végleges 

polgári profilok teljes kialakítása során több új gyártmány (pl. hűtőszekrények gyártása a 

jászberényi Fémnyomó- és Lemezárugyárban) gyártását vezették be.347  

 A tervidőszak eredményeinek részletesebb iparágankénti vizsgálatakor kiderül, 

hogy jórészt a terv teljesítéséről, illetve túlteljesítéséről beszélhetünk, de néhány iparág 

esetében elmaradás mutatkozott. Utóbbiak közé sorolható a villamosenergia ipar, ahol az 

előirányzott 416 MW kapacitású erőmű-építkezésből 279 MW készült el. Átadták a 

tiszapalkonyai és a tiszalöki erőművet, de csak részben készült el a Pécs II. és az Ajka II. 

erőmű. A kiemelt iparágak együttes részesedése végül nem érte el a tervezettet, ezen belül 

főként a Diesel-gyártás maradt el a tervektől: utóbbi okaként a gyártórészlegek 

szétforgácsoltságát, a „minden áron” való importcsökkentést348, valamint a Ganz és a 

MÁVAG kellő előkészítés nélküli egyesítését jelölték meg. Az ipar másik, gyorsan bővülő 

pólusának élén a vegyipar állt, amely a tervidőszak során megnőtt jelentőségű műtrágyák 

és növényvédőszerek gyártásában fejlődött jelentősen, de lényegesen nőtt a gyógyszeripar 

                                                 
347 Uo. 4-7.p. Germuska Pál az 1960-as évekbeli magyar hadiipari termelés belső szerkezetét vizsgálva 
kiemelte, hogy tendenciaszerűen, fokozatosan háttérbe szorult a magas nyersanyagigényű fegyver- és 
lőszergyártás, ugyanakkor pl. a híradástechnikai eszközök gyártásának mértéke dinamikusan emelkedett. 
Forrás: Germuska [2003] i.m. 94.p. 
 
348 Berend T. Iván szerint a teljes 1950-es évtized és az 1960-as évek első fele is az ún. „importpótló 
iparosítás” jegyében telt el Magyarországon. Az „importpótló iparosítás” időszakát a szerző két részre 
osztotta: az első szakasz még az I. világháborút követően bontakozott ki, a második szakasz pedig a 
szocialista tervgazdálkodással vette kezdetét. A második szakasz során Magyarország egyfajta bűvös körbe 
került, amelybe az importpótló iparosítás fejlesztési iránya, egyre növekvő energia- és nyersanyagigénye vitte 
az országot és amely időről időre arra kényszerítette a gazdaságpolitikát, hogy a körforgás öncélúságát 
erősítő módon, ennek az igénynek rendelje alá a gazdaság más területeit. Tehát a legfőbb gazdasági érték az 
import hazai termeléssel történő pótlása maradt, miközben az exportorientált húzóágazatok gyengék 
maradtak. Forrás: Berend T. Iván [1983]: Gazdasági kiútkeresés 1956-1965. Nemzet és Emlékezet. Magvető, 
Bp. 395-400.p. 
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termelése is. Megkezdte működését a Borsodi Vegyi Kombinát (BVK), bővítették a Péti 

Nitrogénműveket, a TVM-en belül pedig új műtrágyagyár és új szuperfoszfát üzem építése 

kezdődött el. Utóbbi tervezett kapacitása meghaladta a korábbi együttes szuperfoszfát 

kapacitásokat is. Jelentősen túlteljesített a vaskohászat, ahol a termelés növekedése a 

tervezett 22% helyett 42%-os volt. A gépipar KGM/A szektora 35% helyett 56%-os 

növekedést produkált, ezen belül a legerőteljesebben a mezőgépipar fejlődött, majd az 

erősáramú ipar és a híradástechnikai ipar következett. Az építőiparon belül a tégla-és 

cserépipar 50%-os növekedését egyetlen új gyár létesítése nélkül, pusztán a meglévő 

üzemek bővítésével, korszerűsítésével érték el. Falazóáruból már nem volt hiány az 

országban, de tetőcserépből a kereslet továbbra is meghaladta a kínálatot, hiába növelték a 

termelést itt is jóval terven felül. A könnyűipar a tervezett mértékű növekedést produkálta. 

A fogyasztói igények növekedése miatt jelentősen túl kellett teljesíteni a konzerv-, a hús-, 

a tej-, az édes- és a söriparban.349      

Összességében a szocialista ipar összes beruházásainak értéke elérte a 37,3 milliárd 

ft-ot, amely az összes beruházások 41,9%-át tette ki. Az ipari beruházások több mint 4/5-ét 

a nehézipar kapta, ezen belül pedig messze az alapanyaggyártásé volt a legtöbb 

fejlesztés.350 A már korábban elkezdett vagy csak ebben a tervidőszakban elkezdett és be is 

fejezett, tehát üzembe helyezett beruházások összege 33,6 milliárd ft-ra rúgott: ezek 

mintegy 2/3-át az alapanyagiparban, közel 20%-át a gépiparban helyezték üzembe, a 

könnyűiparnak pedig csak 9,8%, az élelmiszeriparnak pedig 5,9% jutott.351    

 Azon túl, hogy a korábbi időszakból hátrahagyott félkész beruházások közül sokat 

szinte muszáj volt befejezni, hogy termelésbe állhasson, mégis elmondható, hogy a 

hároméves tervben is előjöttek szinte ugyanazok a hibák, mint az I. ötéves tervben. 

Ugyanis a tervtörvényben megnevezett számos létesítmény egyáltalán nem, vagy csak 

elkésve valósult meg, viszont számos más, a törvényben nem szereplő létesítmény 

megvalósulására vagy megkezdésére került sor (ezen utóbbi tényeket vizsgálat tárgyává 

tervezték tenni).352 Ismét előkerült a tervgazdálkodás egyik legnagyobb hátulütője, 
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350 Varga György [1962]: Iparunk fejlődése a hároméves és az ötéves terv időszakában (1958-1965). Kossuth 
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miszerint lehetetlen mindent teljes mértékben előre megtervezni. Tény, hogy az 1960 

végén a befejezetlen beruházások állományát 21-23 milliárd forint értékűre becsülték és 

csak ezek befejezéséhez mintegy 30-32 milliárd forintra volt szükség a következő 

tervidőszakban.353 Jellemző, hogy csak a KGM területén eredetileg 26 új beruházás 

megindítását tervezték, ténylegesen azonban 34-et kezdtek el a II. hároméves terv során. 

Több beruházás esetében jelentős volt a költség-túllépés és még 1960-ban is 15 beruházás 

folyt dokumentáció nélkül (az ezt megelőző években jóval magasabb volt ezek száma).354 

A jelentés egyik fontos megállapítása, hogy 1960-ra az ipar egészében az összes 

állóeszközöknek már a 2/3-át a szocialista időszakban helyezték üzembe. A szocialista 

iparosítás addigi mostohagyermekei, a legrégibb és leginkább elavult állóeszközökkel 

rendelkező könnyűipar és élelmiszeripar helyzetének megjavítására is lépések történtek 

végre a tervidőszak során, noha ezek a lépések inkább csak a korábbi teljes 

elhanyagoltsághoz viszonyítva emelhetőek ki. Az addigi gyakorlattól eltérően az ipari 

növekedésnek mintegy 2/3 részét tervezték termelékenység-emeléssel, 1/3-át pedig 

létszám-növeléssel elérni. Ez a célkitűzés nem valósult meg, az ipar jóval nehezebben 

tudott csak kimozdulni az extenzív fejlődés szakaszából, mint azt gondolták. A dolgozói 

létszám (az MGTSZ-ek és a magánszektor figyelmen kívül hagyásával számított) 

növekedése a tervezett 7,3% (+183 ezer fő) helyett végül 15,5%-kal (+386 ezer fő) 

növekedett (ennek 43%-a az állami iparra esett).355    

 Az iparosítás további folytatása mellett igen jelentősen befolyásolta a társadalom 

szerkezetét az időközben elkezdett és elemi erővel folytatódó mezőgazdasági 

kollektivizálás is. Ezen két tényező következményeként a foglalkoztatottság szerkezete is 

nagymértékben megváltozott: míg a nem mezőgazdasági keresők száma a három esztendő 

alatt 13%-kal nőtt (+340 ezer fő), addig a mezőgazdasági keresők száma 17%-kal csökkent 

(-330 ezer fő). Csak ebben a tervidőszakban mintegy 150-170 ezer korábbi 

mezőgazdaságban dolgozó lépett át a nem mezőgazdasági szektorokba. A többi belépő 

mobil zömmel a fiatalokból és a háztartásbeli nőkből verbuválódott (így az összes keresők 

immár 35%-a került ki a nők köréből). A mezőgazdaság kollektivizálásával a 

mezőgazdasági keresők tömeges faluról való elvándorlása, illetve a munkaképes kornál 
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idősebb (döntő részben mezőgazdasági) keresők számának csökkenése zajlott 

párhuzamosan. Fenti folyamatok következményeképpen a mezőgazdaságban időszakos 

munkaerőhiány lépett fel, amelynek okaként azt adták meg, hogy „a TSZ-be belépő 

családok nem a megkívánt mértékben és munkaintenzitással vettek részt a közös 

gazdálkodásban, munkában.” A mezőgazdasági keresők részaránya az összes keresők 

körében 1958 és 1960 között 43,6%-ról 36,3%-ra csökkent. A hároméves terv indulásakor 

a szakképzett munkaerő még meglévő feleslege már az 1958. év második felétől megszűnt, 

sőt 1959-ben a legtöbb területen már hiány mutatkozott szakképzett munkaerőből (pedig 

mindeközben mintegy 80 ezer fiatal és 50 ezer felnőtt szerzett szakképzettséget). Jelentős 

hiány mutatkozott mérnökökből és közgazdászokból: előbbiek körében főként az építész-, 

a kohó- és a vegyészmérnökök hiánya volt a legégetőbb, noha a három év alatt 5300 

mérnöki oklevelet és 19.600 ipari technikusi bizonyítványt osztottak ki.356 A „kapun belüli 

munkanélküliség” már az 1950-es években sem volt ismeretlen jelenség, de a 

mezőgazdaság kollektivizálása során felszabaduló hatalmas számú munkaerő ebben a 

tekintetben is jelentős változást okozott az 1960-as évek első felében. A teljes 

foglalkoztatottság erőltetése a vállalatokat gyakran olyan létszám megtartására 

kényszerítette, amely gyakorlatilag az üzemi kapun belülre helyezte a munkanélküliséget: 

egyes számítások szerint az adott teljesítmény akár harmadával kevesebb létszámmal is 

elérhető lett volna!357  

 1960-ban, a II. hároméves terv utolsó esztendejében népszámlálást tartottak 

Magyarországon. Az 1960. évi népszámlálás azért is érdekes, mert megmutatja, hogy az 

előző népszámlálás, 1949 óta a két szocialista tervidőszak során mekkora és milyen 

átrétegződésen ment át az ország népessége.358 Mindemellett az 1959. év végére 

vonatkoztatva az OT kiadta „A foglalkoztatottság területi struktúrája” című kiadványát is, 

amelyből több jellemző összefüggés kiolvasható.359 Az adatokból megállapítható, hogy az 

                                                 
356 Uo. Munkaerőhelyzet. 1-2.p. 
 
357 Csikós-Nagy Béla [1996]: A XX. század magyar gazdaságpolitikája. Tanulságok az ezredforduló 
küszöbén. Akadémiai, Bp. 155.p. 
 
358 Dolgozatunkban elsősorban a népesség szocialista típusú társadalommá való átalakítása (iparosítás, 
kollektivizálás) kap hangsúlyosabb szerepet, azonban a népességszám alakulásának vizsgálatánál nem szabad 
megfeledkeznünk az itt nem tárgyalt egyéb befolyásoló tényezőkről sem (lásd „Ratkó-korszak” magas 
születésszáma vagy az 1956-os forradalom utáni tömeges, mintegy 180 ezer főt érintő kivándorlás 
demográfiai vesztesége). 
 
359 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. Isz.: 2-00271/1960. „A foglalkoztatottság területi struktúrája” című 
anyagot, amely az 1959. év végi helyzetet tükrözte, az OT küldte át az ÉM Városépítési Tervező 
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ország népessége 8,2%-kal, 9.204.800 főről 9.961.000 főre növekedett. Ehhez képest 

Szolnok megye népességének növekedési üteme jóval mérsékeltebb, mindössze 2,6%-os 

volt: 450.403 főről 462.150 főre emelkedett a megye népességszáma, vagyis a tényleges 

szaporodás 11.747 fő volt. Hozzá kell azonban tenni, hogy a természetes szaporodás 

alapján (amely minden alföldi megyében, ezen belül elsősorban ÉK-en kiemelkedően 

magas volt) a népesség jóval nagyobb mértékű, mintegy 45 ezer fős növekedéséről kellene 

beszélnünk, ha azt nem viszi el jelentős részben az elvándorlás. A szocialista időszak első 

évtizedében az iparilag fejletlen megyékből való elvándorlást nagyrészt még ellensúlyozta 

a természetes szaporodás: ez alól kivételt jelentett Csongrád, Békés, Bács-Kiskun, Tolna és 

Vas megye, ahol a népesség tényleges fogyása következett be. Szolnok lakossága a két 

szocialista terv ipartelepítéseinek hatására dinamikusan növekedett, így 37.496 helyett 

immár 48.659 lakosa volt a városnak, ami a korábbi 8,3% helyett már 10,5%-át tette ki a 

megye összlakosságának (Szolnok népességnövekedése jóval magasabb az országos 

átlagnál: 29,8%-os értéket tett ki). A megyében a jelentős szolnoki népességnövekedés 

mellett a többi város stagnáló vagy csökkenő népességet mutatott. A megye egyetlen 

számottevő népességvonzó centruma a megyeszékhely volt, így a többnyire fejletlen iparú 

városok végül nem tudták elszívni a mezőgazdasági népességtöbbletet. Szolnok megye 

elhelyezkedni nem tudó munkaerőfeleslege elsősorban Budapest felé vette az irányt, hiszen 

ekkora tömegnek még Szolnokon sem lett volna elegendő munkaalkalom.360 A szocialista 

tervgazdálkodás első évtizedében a magyar városok közül a legnagyobb növekedést 

kétségkívül Budapest mutatta fel, amely 309 ezer fővel gyarapodott (jórészt vándorlási 

nyereség következtében, a vidéki területek rovására és az 1956-os forradalmat követő 

közel 100 ezres kivándorlás ellenére), ezenkívül pedig több mint 139 ezren ingáztak a 

fővárosba. De 66 ezer fővel többen laktak Miskolcon is, miközben a szocialista 

iparvárosok lakossága a többszörösére növekedett. Tömegméretű vándorlás zajlott le 

ezekben az években az agrárkörzetekből az ipari tengely városai felé, miközben a falusi 

lakosság vándorlási egyenlege közel félmilliós veszteséget mutatott.361  

A szocialista tervgazdálkodás első évtizedének következtében Szolnok megye 

népességszerkezete jelentősen átstrukturálódott: mintegy 21,5%-kal csökkent ugyanis a 

                                                                                                                                                    
Vállalatának 1960. november 16-án. Utóbbi szerv ugyanis a Nagyalföld településhálózatának megtervezését 
kapta feladatául, amelyhez szüksége volt bizonyos kiinduló adatokra.   
 
360 Az 1960. évi népszámlálás adatai; Pál [1980] i.m. 45-46.p. 
 
361 Barta [2002] i.m. 39.p.  
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mezőgazdasági keresők száma, miközben ezzel párhuzamosan növekedett az iparban és az 

építőiparban dolgozók részaránya, sőt a kereskedelemben, az „egyéb” népgazdasági 

ágakban dolgozók, valamint a nyugdíjasok részaránya is növekedett. Elsősorban a 

mezőgazdasági népesség csökkenésének következményeként a megye 7 járásából 5-ben 

csökkent a népesség száma és csak a szolnoki járásban volt számottevő növekedés, 

amelyet az ott létesített ipari munkahelyek vonzóerejével magyarázhatunk. A városodásra 

jellemző, hogy a megye népességéből az 1949-es 35,4%-ról 1960-ra 38,0%-ra emelkedett a 

városi népesség aránya: ez az érték Komárom és Csongrád megyék után a harmadik 

legmagasabb volt az országban. 1960-ban a munkaképes korú férfi lakosság majdnem 

egésze (96%-a), a munkaképes nőknek azonban mindössze 32%-a volt kereső. A kereső 

nők összes nőkhöz viszonyított aránya Szolnokon volt a legmagasabb (39%). Az 1960. évi 

népszámlálás időpontjában a 214.800 keresőnek 82%-a fizikai munkás, 11%-a szellemi 

foglalkozású és 7%-a nyugdíjas, járadékos és egyéb inaktív kereső volt. 362  

 

5. számú táblázat: A keresők százalékos megoszlása Szolnok megyében 

 

Népgazdasági ág 1949. január 1-i állapot 1960. január 1-i állapot 

Mezőgazdaság 66,9 45,4 

Ipar 10,5 16,5 

Építőipar 3,1 8,0 

Közlekedés 2,7 4,8 

Kereskedelem 3,6 5,2 

Egyéb népgazdasági ág 13,2 20,1 

Nyugdíjas 3,8 6,5 

Összesen 100,0 100,0 
 
Forrás: Az 1960. évi népszámlálás. 

 

 1960-ban a Szolnokon dolgozóknak több mint a negyede, közel 9 ezer ember bejáró 

volt, akik Szolnok megye 72 településéről és más megyék 120 egyéb településéről jártak 

be a városba dolgozni. A bejáró dolgozók fele az iparban és az építőiparban dolgozott, 

negyedük pedig a közlekedésben talált munkát. A fenti 192 településen belül 14 település 

                                                 
362 Gácsi Ferenc [1963]: Szolnok megye népessége az 1949-1960. évi népszámlálás idején. In: Jászkunság. 
1963. 35-37.p. 
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esetében bizonyult igazán erősnek Szolnok vonzereje (ide azok a települések számítanak, 

ahonnan a munkavállalók legalább 10%-a Szolnokra járt dolgozni): ezek mind Szolnok 

közelében található települések voltak, amelyek közül kettő Pest megyéhez tartozott 

(Abony és Jászkarajenő). A Szolnokra való ingázás nagyságára jellemző, hogy itt az 

ingázóknak a helyben dolgozókhoz képest magasabb volt az aránya, mint Miskolcon. Az is 

igaz viszont, hogy több vidéki nagyvárosnak jóval nagyobb volt a vonzáskörzete 

Szolnokénál (pl. Miskolc, Szombathely, Zalaegerszeg).363  

Az Országos Tervhivatalnál 1959-ben – már a II. ötéves terv ipartelepítési irányelveinek 

előkészítéseként – becsléseken alapuló számításokkal összeállították az Alföld 

munkaerőmérlegét (az Alföld pontos munkaerőmérlege ugyanis nem állt rendelkezésre). 

Ennek a lapján a 6 alföldi megyében összesen még 129 ezer főnyi munkaerőfelesleg állt a 

népgazdaság rendelkezésére, amelynek 13%-a, mintegy 17 ezer fő Szolnok megyei volt. 

Ennél kisebb számú munkaerőfelesleg az alföldi megyék közül csak Bács-Kiskun 

megyében volt (15 ezer fő). Ebben az  időszakban a megye leginkább iparosodott 

városában, Szolnokon dolgozott az ország minisztériumi ipari dolgozóinak 1,1%-a, 

vegyipari dolgozóinak 1,0 %-a és könnyűipari dolgozóinak 2,4%-a.364  

Elsősorban a gazdaságpolitika, tehát a szocialista iparosítás és a mezőgazdaság 

kollektivizálása következtében igen nagy volt a népesség vándorlása ebben az évtizedben: 

a népesség belső vándorlása tartósan egyirányú volt: vidékről Budapestre, illetve a 

mezőgazdasági megyék irányából az ipari megyék felé irányult. Az összes keresők közül 

995 ezer fő (19%) változtatott lakóhelyet. Ez az összes lakóhelyet változtatottnak 

(1.473.800 fő) a 68%-a volt: főképpen a fiatal produktív korú, 15-39 éves népesség 

változtatta meg a lakóhelyét. Az összes elvándorlók zöme (42%) saját megyén belül, 19% 

valamely szomszédos megyébe, 21% távoli megyébe és 18% Budapestre távozott végleg 

lakóhelyéről. Az elvándorlók száma egyértelműen az alföldi megyékben volt a 

legmagasabb. Szolnok megye az összes megye viszonylatában a 6. helyet foglalta el: innen 

1949 óta 81.250-en vándoroltak el (ez a népesség 20,5%-a) és csak 54.092 fő vándorolt be. 

A megye vándorlási különbözete tehát bőven negatív volt (-27.158 fő): ebben a tekintetben 

csak Békés, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár megyék vándorlási 

különbözete mutatott nagyobb elvándorlást, igaz, utóbbi a -51.850 fővel külön kategóriát 

                                                 
363 Nagy [1980] i.m. 220-230.p. 
 
364 MOL M-KS-288-25/1959/9.ő.e. 115-118.p. A II. ötéves terv ipartelepítési irányelvei (Országos 
Tervhivatal).   
 



 138

képezett. Szolnok megyéből csak a Budapestre költözöttek a megye összes 

elvándorlójának 41%-át tették ki (21.918 fő), ezzel Szolnok megye a 3. helyet foglalta el a 

fővárosba elvándorlókat adó megyék listáján: ennél többen csak Pest és Szabolcs-Szatmár 

megyékből költöztek el Budapestre. Országos szinten a vándorlási különbözetből általában 

a városok népessége gyarapodott (leginkább Budapest és a megyei jogú városok) és a 

községek népessége csökkent. Amint fentebb említettük, a megyeszékhely, Szolnok igen 

sok bevándorlót vonzott munkalehetőségeivel ebben az időszakban: a 10.990 fővel a város 

az országos 13. helyen állt a 63 városból álló listán és előtte csak két alföldi város, 

Debrecen és Szeged szerepelt.365  

A megyék közötti munkaerővándorlás tekintetében Szolnok megye helyzete az 

1960. június 1-jei állapot szerint a következő volt: a megyéből a legtöbben Budapestre 

(12.483 fő), Hevesbe (1227 fő), Pest megyébe (1121 fő), Borsodba (949 fő), Komárom 

(570 fő) és Nógrád megyébe (251 fő) jártak el dolgozni a 18.045 főnyi összes eljáróból. 

Szolnok megyei munkahelyekre a legtöbben Pest megyéből (1142 fő), Békésből (726 fő), 

Hajdú-Biharból (578 fő), Csongrádból (568 fő), Szabolcsból (481 fő) és Bács-Kiskun 

megyékből (308 fő) jártak munkába. Megállapítható tehát, hogy amíg Szolnok megyéből 

elsősorban Budapestre és az ipari tengely megyéibe ingáztak a munkavállalók, addig ide 

ingázók elsősorban a többi alföldi megyéből érkeztek a legnagyobb számban. A megyének 

– a többi alföldi megyéhez képesti – előrehaladott iparosodottságát mutatja az is, hogy az 

alföldi megyék közül ide ingáztak a legtöbben: összesen 4731 fő. Ez több mint négyszerese 

a Szabolcsba és kétszerese a Bács-Kiskun, illetve Békés megyékbe ingázók számánál, de a 

Hajdú-Bihar megye adatánál is több mint ezer fővel magasabb. Viszont csak negyede a 

Borsodba és harmincnegyede a Budapestre ingázók számának.366 Ingázás tekintetében 

természetesen Szolnok városa vitte a vezető szerepet a megyében, sőt a 8683 fős bejárási 

többletével az országos 4. helyen szerepelt Budapest, Miskolc és Győr után. A megye többi 

városában az ingázási forgalom alacsony volt, az eljárók és a bejárók aránya is 1-8% közé 

esett: ide tartozott Karcag, Mezőtúr, Jászberény és Kisújszállás is.367 Hogy a nagymértékű 

magyarországi ingázás nemzetközi összehasonlításban milyen méretű volt, arra a 

Tervhivatalnak nem voltak adatai, az viszont biztosnak tűnt, hogy a jelenség óriási terhet 

                                                 
365 Az 1960. évi népszámlálás. 
 
366 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. Isz.: 2-00271/1960. A foglalkoztatottság területi struktúrája. 7. sz. táblázat: 
a megyék közötti munkaerővándorlás. 1960. június 1-jei állapot. 30.p. 
 
367 Az 1960. évi népszámlálás. 
 



 139

rótt a közlekedés vállára és a munkaerőfegyelmet, valamint az ingázó dolgozók kulturális 

és erkölcsi fejlődését is kedvezőtlenül befolyásolta. Különösen igaz volt ez Budapestre, 

ahová – Pest megyét leszámítva – több mint 80 ezer dolgozó járt be a többi megyéből – 

csak a MÁV, a MÁVAUT, a HÉV kibocsájtott bérletei és a Fővárosi Autóbuszüzem 

utasszámlálásai alapján. 368 A megnövekedett személy- és áruszállítási igényeknek a vasúti 

szolgáltatások összességében csak akadozva tudtak eleget tenni, hiszen az úthálózat alig 

bővült, 1960-ban mindössze 10% volt a korszerű utak aránya, de a vasúti infrastruktúrát is 

az elmaradott technológia jellemezte (korszerűtlen járműállomány, a villamosítás 

elhalasztása): a vasúthálózatot csak a bányászat igényeinek megfelelően bővítették igen kis 

mértékben.369  

A hároméves terv végén a foglalkoztatottság megyei színvonala Budapesten és 

környékén volt a legkedvezőbb (49,1%), míg a legkedvezőtlenebb mutatóval éppen 

Szolnok megye rendelkezett (41,8%). A felmérések egy érdekes fordított arányosságra 

hívták fel a figyelmet: azon mezőgazdasági megyék esetében, amelyek 

munkaerőfelesleggel rendelkeztek, magasabban alakult a keresők aránya, mint az ipari 

megyékben, ahol viszont rendszeres munkaerőhiány mutatkozott. Ennek a jelenségnek az 

oka a mezőgazdaságban még „megbúvó” jelentős számú inaktív keresőben rejlett, akik 

nagyobb részét a mezőgazdaság csak ideiglenesen foglalkoztatta. Az inaktív, zömmel idős 

mezőgazdasági keresők számát akkor mintegy 160-170 ezer főre tették, ami a 

mezőgazdasági keresők 8-9%-a volt. A mezőgazdaság kollektivizálása éppen ezt a rejtett 

munkaerőfelsleget „hozta a felszínre”. Azokban a megyékben ugyanis, ahol a 

kollektivizálás már nagyobb teret hódított, csökkent a keresők száma és növekedett az 

eltartottaké, hiszen a TSZ-ek korántsem tudtak annyi munkaalkalmat teremteni, mint 

amennyien korábban a mezőgazdaságból éltek (ráadásul sokan ekkorra megtörtek és 

feladták a kollektivizálás elleni az évtizedes küzdelmet: inkább elvándoroltak, hátrahagyva 

mindent). Így a gyorsabban kollektivizált megyék kereső-aránya itt már eltért a fentebb 

vázolt és a többi mezőgazdasági megyére jellemző átlagos értékektől. Erre a legjellemzőbb 

példa Szolnok megye esete, amelyben, mint az első, teljesen szövetkezetesített 

mezőgazdasági megyében370, a keresők aránya országosan a legkisebb lett. Az iparosított 

                                                 
368 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. Isz.: 2-00271/VIII/1960. A foglalkoztatottság területi struktúrája. 28.; 31.; 
39.p. 
 
369 Barta [2002] i.m. 37.p. 
 
370 1959. december 31-én Szolnok megyében már a parasztság 96,1%-a TSZ-ben dolgozott, miközben az 
országos átlag ebben a tekintetben 38,6%, az Alföldé pedig 23,6% volt, sőt Bács-Kiskun megye 
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vidékeken (Budapestet és környékét leszámítva) súlyos gondot jelentett a női 

munkalehetőségek hiánya. Ez a nagy iparvidékeken túl – mint korábban is láttuk – olyan 

szigetszerűen iparosított alföldi városokra is érvényes volt, mint Szolnok, ellenben nem 

volt igaz Budapestre és környékére. Zömében a fővárosban koncentrálódtak ugyanis a női 

munkaerőt foglalkoztató iparágak (konfekcióipar, textilipar, villamosgépipar stb.), de a 

fővárosi nőknek a kereskedelem, a szolgáltatás, a közigazgatás és az egészségügy is 

bőséggel kínált munkaalkalmat, ellentétben az igencsak egyoldalú foglalkoztatási 

struktúrájú ipari megyékkel. Tény, hogy amíg Budapesten a nők 72%-a foglalkoztatva volt, 

addig ugyanez Nógrádban csak 16%, Borsodban és Veszprémben pedig 20%-os értéket tett 

ki.371     

1959 végén, a hároméves terv végéhez közeledve megállapíthatták, hogy „a 

múltból örökölt egészségtelen ipartelepítési struktúra” csak némileg változott kedvező 

irányba, tehát az I. ötéves tervidőszak káros öröksége úgy tűnt, hosszabb távon is 

meghatározza az ország iparfejlődésének további menetét. Az iparilag legelmaradottabb 

Alföld és Dél-Dunántúl részaránya valamicskét javult, ez azonban nem változtatott 

lényegesen az állami ipar korábbi területi megoszlási struktúráján. Az állami iparban 

dolgozók 44,8%-a dolgozott Budapesten, 32,4%-a a 7 ipari megyében és 22,8%-a 11 

iparilag elmaradott, mezőgazdasági jellegű megyében. Az Alföldön, ahol a népesség 

30,7%-a élt, az állami iparban dolgozók mindössze 10,8%-a jutott. Amennyiben nem csak 

az állami ipart, hanem az egész ipart vesszük szemügyre, valamivel kedvezőbb képet 

kapunk, ugyanis itt Budapest „csak” 43,1%-on áll, míg az Alföld 14,4%-on. Igaz, hogy az 

1949-es adatokkal összehasonlítva az Alföld részaránya csökkent (15,7%→14,4%), 

hasonlóképpen a Dél-Dunántúlhoz (8,8%→7,4%), míg Budapest és környéke 

(46%→48,1%), valamint az Észak-Dunántúl részaránya (17,1%→17,4%) tovább 

erősödött, de a meghozott intézkedéseknek köszönhetően legalább Budapest ipari súlya 

nem növekedett tovább (43,1%→43,1%). Az alföldi megyék közül egyedül az ebben a 

tekintetben élenjáró Csongrád jelentősége erősödött valamelyest (2,9%→3,3%), míg a 

többi megyéé csökkent, csak Szolnok megyéé stagnált 2,3%-on. Így megállapíthatták, 

hogy az egész iparban foglalkoztatottak területi megoszlása alapján az ipar területi 

                                                                                                                                                    
parasztságának még csak 11,1%-át érte el az új kollektivizálási hullám: utóbbi adat az országos minimum. 
In.: MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. Isz.: 2-00271/VIII/1960. A foglalkoztatottság területi struktúrája. 4. sz. 
táblázat. 20.p. 
 
371 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. Isz.: 2-00271/1960. A foglalkoztatottság területi struktúrája. 31-36.p. 
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koncentrációja semmit sem csökkent, sőt némileg megerősödött szocialista időszak 10 éve 

során. Az egész iparon belül kissé javult az állami iparban és jelentősen romlott a 

kisiparban foglalkoztatottak területi megoszlása. Különösen „egészségtelenül koncentrált” 

volt a minisztériumi ipar. 1953 és 1958 között az ipari beruházások közel felét a főváros és 

Borsod megye kapta, a beruházások körülbelül harmada jutott a többi ipari megyére, míg a 

11 iparilag elmaradott megyébe a beruházások 13,8%-a jutott. Megállapítható volt, hogy 

”az iparfejlesztésénél a munkaerőhelyzetet és a foglalkoztatottság területi problémáit 

jóformán egyáltalán nem vettük figyelembe”. Látható volt, hogy amennyiben az iparilag 

elmaradott megyéket nem fejlesztik céltudatosan, akkor a mezőgazdaság kollektivizálása 

következtében az addigi ellentmondások kiéleződése várható.372    

A II. hároméves terv során Szolnok megyében végül a következő ipari beruházások 

valósultak meg: 

− Törökszentmiklósi Baromfifeldolgozó Vállalat kövérbaromfi üzeme: 450 q 

baromfi napi feldolgozása. Átadás: 1959. 20,8 millió ft. 

− Szolnoki Kenyérgyár: 150 q kenyér/nap. Átadás: 1959. 7,6 millió ft. 

− Jászberényi Kenyérgyár: 100q kenyér/nap. 5,0 millió ft. Átadás: 1957 (ettől 

függetlenül többször a II. hároméves terv eredményei közé sorolták az 

üzemet) 

− megkezdték a TVM bővítését 373  

− Szolnokra települt az Alföld térségében kőolaj- és földgázkutatást, 

kitermelést végző vállalatok központja 374  

                                                 
372 MOL OT TÜK. XIX-A-16-b. Isz.: 2-00271/1960. A foglalkoztatottság területi struktúrája. 16-19.p. 
 
373 A Tiszamenti Vegyiművek bővítésének keretében 1959. I. negyedévében kezdték meg az I. ötéves terv 
során a technológia bizonytalansága és a beruházási keretek hiánya következtében elmaradt szuperfoszfát 
üzem kivitelezését. A szovjet technológia alapján épülő üzemet 200 ezer tonna/év kapacitásúra tervezték. 
Nem sokkal később, 1959. augusztus 7-én szovjet-magyar államközi egyezmény született egy újabb 
kénsavüzem felépítésére is, amelynek berendezéseit a szovjet fél szállította. Az új beruházások fő célja az 
Alföld mezőgazdaságának műtrágyával való fokozottabb ellátása volt. A beruházás kivitelezése közben 
menetrendszerűen érkeztek az előző időszakban más beruházásoknál is megszokott problémák: a tervezési 
kapacitások elégtelensége, a tervezőket ösztönző módszerek hiánya, a hazai és szovjet gépszállítási és 
szerelési munkálatok csúszása, az anyaghiány, a kivitelező munkások létszámhiánya, a kapcsolódó 
lakásépítkezések súlyos csúszása stb. Forrás: MOL M-KS-288-25/1961/2.ő.e. Jelentés a TVM folyamatban 
lévő ipari beruházásainak helyzetéről, 1961. június. 89-96.p.   
 
374 Még az I. ötéves tervidőszak idején, 1951. október 1-jén alakult meg a MASZOLAJ Rt. a Mezőkeresztesi 
Kőolajtermelő Vállalat jogutódjaként. 1951-ben még csak két olajmező termelt, a földgáz kitermelése pedig 
elenyésző volt.  A vállalat központja 1960. szeptember 20-ig Mezőkeresztesen volt, majd Szolnokra került, 
mert a jelentősen iparosodó város az akkor ismert földgázmezőkhöz már földrajzilag is közelebb esett. A 
szolnoki központú vállalat neve: Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat. Forrás: Kaposvári [1969] 
(szerk.) i.m. 25.p. 
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− még nem teljesen készült el az állatifehérje feldolgozó üzem Szolnokon 

−  a szerszámgéppark modernizálása a MÁV Járműjavító Üzemi Vállalatnál.375 

A II. hároméves tervidőszak Szolnok megyei beruházásait vizsgálva 

megállapítható, hogy az eredeti megyei elképzeléseket szinte egyáltalán nem vették 

figyelembe, a megvalósult beruházások szinte egytől-egyig csak az Országos Tervhivatal 

elképzeléseiben szerepeltek. Immár két középtávú szocialista népgazdasági tervidőszak 

eseményei alapján állapítható meg az, hogy bizony a megyei szerveknek vajmi kevés 

beleszólása volt saját megyéjük iparfejlesztési irányvonalába. Az OT és a megye 

elképzelései csak a TVM esetében találkoztak, míg olyan megyei elképzelés, amely az OT 

tervei között nem szerepelt és végül megvalósulhatott, csak egy volt: az állatifehérje 

feldolgozó üzem szolnoki telepítése (amelyet ha át nem is adtak, de a tervidőszak végére 

csaknem teljesen elkészült). Az Országos Tervhivatal és a magyar népgazdaság egésze 

számára legfontosabb ipari beruházás, a II. hároméves tervtörvényben is szereplő 

Tiszamenti Vegyiművek továbbfejlesztésének ügye nem is lehetett kérdéses: bővítését meg 

is kezdték a tervidőszak során. A jászberényi Fémnyomó- és Lemezárugyár megkapta 

végleges polgári profilját, a hűtőszekrények gyártását. Nem került sor viszont két 

élelmiszeripari beruházásra: mind a tervezett szolnoki élesztőgyár, mind a karcagi 

száraztészta- és ostyagyár tervezése és kivitelezése elmaradt. Csigalassússággal haladt a 

megyében feltárt gázmezők hasznosításának kérdése is: érdemi előrelépés ebben a 

kérdésben nem történt a II. hároméves terv során. A korábban a megye által javasolt 

gazdasági kisvasutak biztosítása is illuzórikus helyi elgondolásnak bizonyult. Talán az 

elmaradt élesztőgyár helyett épült fel viszont Szolnokon a robbanásszerűen növekedő 

város munkásságának ellátásához nélkülözhetetlen kenyérgyár, illetve valósult meg az 

eredeti megyei tervekben nem szereplő jelentős bővítés a Törökszentmiklósi 

Baromfifeldolgozó Vállalatnál. Két elmaradt új élelmiszeripari beruházás helyett így tehát 

két másik helyszínen egy új beruházásra és egy meglévő üzem bővítésére került sor. 

Szintén új beruházás volt a Szolnoki Dohányfermentáló és az újszászi tárház felépítése. 

Szolnok megyében így az egyéb, korábban is említett rekonstrukciók, bővítések mellett 

összesen 3 új ipari üzem és egy tárház valósult meg. Elmaradt viszont a jászberényi 

Aprítógépgyár új üzemének felépítése. 

                                                 
375 Beruházási adattár 1950-1971. 152; 154.p. Tóth János [1965]: Szolnok megye ipari fejlődése. Jászkunság, 
1965/ 1-2 .sz. 7.p.; Kaposvári [1969] (szerk.) i.m. 8.p. 
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A Szolnok megyei új ipari beruházások alföldi összehasonlításban jelentősek voltak 

ugyan, de mindez már korántsem mondható el az országos adatokat szemlélve. A nagyobb 

országos jelentőségű ipari beruházásokhoz képest eltörpültek nemcsak Szolnok megye, de 

a másik öt alföldi megye beruházási adatai is. Ugyanis a tiszaszederkényi Tiszai Erőmű 

(1,721 milliárd ft), a Pécsi Erőmű (1,213 milliárd ft), de akár a Mohácsi Farostlemezgyár 

(274,4 millió ft), a Tiszalöki Vízi Erőmű (239,1 millió ft) vagy a Diósdi Csapágygyár 

(188,6 millió ft) beruházásainak volumenét az alföldi építkezések még csak meg sem 

közelítették. Számszerűen a legtöbb beruházás (3-3) Bács-Kiskunban és Szolnok 

megyében épült.376 

 

6. számú táblázat: A legjelentősebb új ipari beruházások az Alföldön (1958-1960) 

 

Sorrend Beruházás megnevezése Beruházás értéke 
(millió ft) 

1. Törökszentmiklósi Baromfifeldolgozó 
Vállalat kövérbaromfi üzem 20,6 

2. Épületasztalosipari és Faipari Vállalat 
kecskeméti telep 19,8 

3. ALKALOIDA Vegyészeti Gyár morfium 
üzem, Tiszavasvári 10,5 

4. Paradicsomüzem, Szeged 8,3 

5. Kenyérgyár, Szolnok 7,6 

6. Kenyérgyár, Jászberény (1957) 5,0 

7. Kenyérgyár, Szeged 4,1 

8. Alföldi Állami Pincegazdaság bortároló, 
Kecel 3,0 

9. Férfi Fehérneműgyár, orosházi telep 2,1 

 
Forrás: Beruházási adattár 1950-1971. 145-154.p. Megjegyzés: A Bajai Ruhagyár és a Debreceni 

Ruhagyár berettyóújfalui telepének beruházási összegét a KSH nem mutatta ki, így ezek a táblázatban nem 

szerepelnek. 
                                                 
376 Beruházási adattár 1950-1971. 145-154.p. 
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Szolnok megye iparának a magyar mezőnyhöz mért erejét le lehetett mérni az 1960 

tavaszán megrendezett Budapesti Ipari Vásáron is. A magyar ipar seregszemléjén a 

legnagyobb standot a jászberényi Fémnyomó- és Lemezárugyárnak sikerült „kiverekednie” 

magának a megye vállalatai közül. Ráadásul ez a stand igen népszerű is volt, hiszen 

rengetegen voltak kíváncsiak az akkor újdonságnak számító magyar gyártmányú 

hűtőszekrényekre. De a gyár képviseltette magát egyéb termékeivel is (szifonok, edények, 

hordók, mosogató garnitúrák stb.). A Szolnok Megyei Néplap elkeseredésének adott 

hangot, hogy az Aprítógépgyár termékei csak fényképeken jelenhettek meg, a Tisza 

Cipőgyár pedig csak a többi cipőgyárral egy standon, velük együtt szerepelhetett. Szolnok 

megye összességében szegényes választékából még az új törökszentmiklósi járvazúzót, a 

Szolnoki Ruházati KTSZ öltönyeit és ballonkabátjait, valamint a Mezőtúron gyártott 

elektromos vízmelegítőket és ventillátorokat lehetett kiemelni.377 Noha a jászberényi 

hűtőszekrények ekkoriban még csak a belföldi piacra jutottak el, a Fémnyomónak mégis 

volt már egy világhírű terméke is: itt gyártották ugyanis az ún. Heller-Forgó féle 

légkondenzációs hűtőberendezéseket, amelyek segítségével minimálisra volt csökkenthető 

volt az ipari berendezések vízigénye. Heller László és Forgó László találmánya az 1958-as 

Brüsszeli Világkiállításon lett aranyérmes nagydíjas és ezután a világ minden részéről 

egymás után futottak be a megrendelések a jászberényi gyárba.378       

A II. hároméves tervidőszak során kezdődött meg a budapesti üzemek egy részének 

vidékre telepítési programja. Az MSZMP KB 1960 júliusában megtartott ülésén 

elhangzott: „Az ipar területi elhelyezkedésének megváltoztatása, a vidéki területek 

iparosítása feltétlenül szükséges, mert a vidéki lakosság anyagi-kulturális színvonalát 

emelnünk kell […] Az ipar elhelyezkedésének aránytalansága hátrányos Budapestre nézve 

is, mert nehezíti a lakáshelyzetet, a lakosság jobb ellátását és súlyosan terheli a 

közlekedést.”379 Az MSZMP KB Ipari és Közlekedési Osztályánál példaértékűnek 

tartották, ahogyan a KGM/B üzemek (a hadiipari üzemeket nevezték így) kapacitásának 

leterhelésére már korábban ún. „polgári profilokat”, illetve „váltóprofilokat” jelöltek ki. A 

II. hároméves és a II. ötéves terv előkészítése során mintegy 20-25 ilyen vidéki telephely 

létesítését határozták el. Budapestről elsősorban „a tömegszerűen gyártó üzemeket” 

                                                 
377 Megyénk a Budapesti Ipari Vásáron. In: Szolnok Megyei Néplap, 1960. május 24. 
 
378 Egy világszabadalom fiatalok kezében. In: Szolnok Megyei Néplap, 1959. szeptember 27; Amíg az 
alumínium hűtőelemmé változik. In: Szolnok Megyei Néplap, 1960. augusztus 17. 
 
379 MOL M-KS-288-25/1961/11.ő.e. Jelentés a vidéki ipartelepítés helyzetéről. 1961. október 20. 193.p. 
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tervezték vidékre telepíteni, hogy a felszabaduló épületekben lehetővé tegyék 

„bonyolultabb, csak Budapesten végrehajtható feladatok” végrehajtását. Kimondták, hogy 

a korszerűtlen épületekkel rendelkező vagy egyéb okból nem fejlesztendő budapesti 

üzemek fejlesztését nagyobb távlatban vidéken kell megtervezni. Már addig megvalósult, 

jó példának hozták a fentiekre a hűtőszekrénygyártás Jászberénybe telepítését380, a 

Budapesti Rádiótechnikai Gyár kecskeméti telephelyének létrehozását, a mosógépgyártás 

Téglásra telepítését vagy a Kábel- és Sodronykötélgyár szegedi telephelyének létesítését is. 

Mindemellett mégis megemlítették, hogy mivel a gépipar 2/3-a akkor budapesti telepítésű 

volt, fejlesztésük elsősorban mégis Budapesten lett volna gyorsan megoldható… A II. 

ötéves terv során az iparágak közül leginkább a gépipar volt az ipar decentralizációja 

mellett, hiszen ennél a tárcánál összesen 7 üzem vidékre telepítéséről beszélhetünk, amely 

egymagában több mint a könnyűipar és az élelmiszeripar vidékre telepített üzemeinek 

száma összesen (ezek esetében 6 üzemről volt szó). A KGM ipartelepítési politikáját 

messze konkrétabbnak és hatásosabbnak tartották, mint a többi tárcákéit: a minisztérium 

rendszeresen megszerezte a vidéken felszabaduló laktanyákat és egyéb katonai épületeket, 

de kezdett gyakorlattá válni, hogy a vidéki telepítés előtt 1-2 évvel tanműhelyeket 

létesítettek a szakmunkás-utánpótlás biztosítása érdekében (pl. a szentesi Kontakta 

telepítésénél). Jellemzően az ipari egységek kitelepítésének első időszakában a budapesti 

pártszervezetek részéről meg nem értés mutatkozott: a vezetők többször a vidékre telepítés 

veszélye (!) miatt mozgósítottak a dolgozók között és „nyugtalan hangulatot keltettek”. 

Előfordult, hogy a vidéki telephely helyett továbbra is a fővárosi részleget fejlesztették más 

forrásból, emiatt a legfelső vezetés javasolta az érintett vállalatoknál a maximális budapesti 

létszámkorlát meghúzását.381  

                                                 
380 A jászberényi Fémnyomó- és Lemezárugyárban részben technológiai problémák és a gépek elavultsága, 
részben pedig a hadiipar visszafogása miatt meg kellett találni a kiutat jelentő, megfelelő polgári 
profilterméket. Már a gyár indulását követő esztendőkben át-átállt a gyár a tüzérségi lőszerhüvelyek 
gyártásáról különféle polgári profiltermékekre, „fedőprofilokra” (alumínium edények és fazekak, honvédségi 
katlanok, söröshordók, hústálcák stb.), de az áttörést kétségtelenül a hűtőszekrények gyártásának 
Jászberénybe telepítése hozta meg. Magyarországon a szocialista időszakban hűtőszekrények előállításával 
előbb a Klement Gottwald Gyárban, majd Sárváron kísérleteztek. 1955-ben a Klement Gottwald gyárban 
legyártott 5 db hűtőszekrény-prototípus pl. az előírt +5 fok helyett csak +10 fokra volt képes hűteni és 
komoly gondok adódtak a szabadalmak megszerzésével is. A Gorjanc Ignác vezette jászberényi gyárban 
először egy év kísérleti üzem után 1958-ban indulhatott meg a sorozatgyártás. A II. hároméves terv végéig 
csak a híres Super-100-as hűtőszekrényből 8 ezer darab készült. Részletesebben: MOL OT TÜK. XIX-F-6-
hb. Az 1955. november 21-én lezajlott miniszteri értekezlet jegyzőkönyve; Mi van az 1200 hűtőszekrény 
mögött? In: Szolnok Megyei Néplap, 1959. július 9.; Kiss [2003] i.m. 32-34.p.  
 
381 MOL M-KS-288-25/1961/11.ő.e. Jelentés a vidéki ipartelepítés helyzetéről. 1961. október 20. 193-204.p. 
Megjegyzés: tanulságos, hogy a Kádár János által is támogatott ipari decentralizációs programot a vezető 
réteg egy része időnként tudatosan zátonyra tudta futtatni. Az „ellenállás” a magas párt- és állami 
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 Noha országszerte nagy remények fűződtek az iparszerkezet decentralizációjának 

végrehajtásából adódó budapesti ipari egységek vidékre telepítéséhez, mindebből a II. 

hároméves tervidőszakban még nem sok minden valósult meg.382 Szolnok megyébe pedig 

ebben a tervidőszakban érdemben egyetlen üzem kitelepítése sem jött számításba még a 

tervezés szintjén sem. Országos viszonylatban az 1958-1959-ben elkezdődő kitelepítések 

közül még a II. hároméves tervidőszak utolsó évében, 1960-ban megvalósult egy-egy üzem 

telepítése Veszprémfajszra, Balassagyarmatra és Szekszárdra, az alföldi települések közül 

pedig Balmazújvárosba, Bajára, Szegedre és Kalocsára. Sőt Balatonfűzfőre két üzemet is 

telepítetek Budapestről. A II. ötéves tervidőszakra vonatkoztatva Szolnok megye továbbra 

sem reménykedhetett egyetlen fővárosi üzem kitelepítésében sem, miközben az alföldi 

városok közül ugyanezt elmondhatta magáról Debrecen, Nyíregyháza, Cegléd, Kalocsa, 

Balmazújváros, Békéscsaba, Kecskemét, Szentes, Szeged és Hajdúnánás is.383 

 A II. hároméves tervidőszak második esztendejének végén a Könnyűipari 

Minisztérium Helyi Ipari Főosztálya jelentést küldött az MSZMP KB IKO-nak a kisipar 

országos helyzetéről. A jelentésből megtudható, hogy a kisiparosok száma országosan az 

1956 októbere és az 1957 decembere közötti időszakban mintegy 25 ezer fővel növekedett, 

majd 1958-tól kezdődően fokozatosan csökkent. A csökkenés oka egyrészt az a 

felülvizsgálat volt, amelyet Apró Antal rendelt el az 1956. október 23. után kiadott 

iparigazolványok esetében: 1959 novemberéig a felülvizsgálat során 6736 iparigazolványt 

vontak be az iparhatóságok. A kisiparosok létszámcsökkenésének másik oka pedig az 

időközben megkezdődő mezőgazdasági kollektivizálási hullám volt (az önálló kisiparosok 

létszámcsökkenése főként falun következett be, ahol a javító-szolgáltató tevékenység 

hiánya egyébként is gondot okozott). A kollektivizálási hullám idején sok kisiparos volt 

kénytelen belépni a TSZ-ek ipari műhelyeibe felszerelésükkel és földjükkel, hogy ott 

iparigazolványukat visszaadva munkaegység fejében dolgozzanak. Az OKISZ adatai 

                                                                                                                                                    
tisztviselőktől a kabaré vezéreiig terjedt. Utóbbira jó példa Salamon Béla „Nem megyek Bogdányba” című 
jelenete. 
 
382 A II. hároméves terv végrehajtása során bontakozott ki ismét nyilvánosan az a decentralizációs vita, 
Budapest és a vidék ipari súlyának egymáshoz képesti egyenlőtlen arányának megszüntetéséről szólt. A vita 
első felvonása még az 1930-as évekre tehető. Ekkor két nézet csapott össze: az egyik, később győztes nézet a 
kérdés lényegét Budapest iparának fellazításában, az importhelyettesítést szolgáló új gyárak vidékre 
telepítésében látta. A másik, alulmaradt álláspont – Ruisz Rezső vezetésével – a területi adottságok tényszerű 
felméréséből indult ki. Emlékeztetőül: Ruisz az ország és az agrártérségek elmaradottságának felszámolását a 
mezőgazdasági és az ipari termelés „összhangba hozatalától”, a belterjes mezőgazdaságra épülő iparosítástól 
várta. Forrás: Ádám [1985] i.m. 184.p.    
 
383 MOL OT TÜK. XIX-A-16b. Isz.: 00179/I/1961 OT. Budapesti üzemek vidékre telepítésének helyzete.  
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szerint a magánkisiparral felhagyók másik része a KTSZ-ekben, illetve az állami 

szektorban keresett munkát. Az állami szektorban a kisiparos szakmunkások általában jó 

beosztásba kerültek. A lemorzsolódó kisiparosok nagy része viszont kontárként folytatta 

tovább tevékenységét, noha a kontárok már nem voltak olyan erős versenytársai a 

kisiparosoknak, mint a múltban. A jelentés szerint az országos ipari tanulóképzésen belül a 

kisipari tanulóképzés még mindig jelentős helyet foglalt el, hiszen ekkor az összes ipari 

tanulók 23%-át, mintegy 24 ezer főt a kisiparban képezték. A kisipari tanulóképzésnek 

ekkor kettős célját látták: egyrészt természetesen ezzel képezték a kisipari szakmák 

utánpótlását, másrészt pedig ezzel is segíteni kívántak az ifjúság komoly elhelyezkedési 

problémáin. Általános tapasztalat volt, hogy több fontos kisipari szakmában (pl. cipész, 

szabó, kútásó, köteles), illetve az egyébként is kihaló szakmákban (pl. fazekas, 

faesztergályos, nyerges, kosárfonó stb.) nem volt kielégítő, sőt helyenként egyáltalán nem 

is volt képzés. Miközben több „favorizált” szakmában a túlképzés veszélye állt fenn és úgy 

tűnt, hogy a felszabaduló tanulók egy része nem tud majd a tanult szakmájában 

elhelyezkedni (ide tartoztak a kozmetikus, az autószerelő, a női fodrász, a fogtechnikus 

szakmák, valamint a vas- és fémipar és a gépipar szakmái is). Mindemellett a hatalom 

idegenkedése továbbra is megmaradt a magánszektorral szemben. Nagy problémának 

tartották pl. a nevelés kérdését: a jelentés készítői szerint ugyanis az iskolákban érezhető 

volt, hogy a kisipari műhelyekből a tanulók „más szellemet” hoztak magukkal, mint az 

állami vagy a szövetkezeti iparban tanulók. A kisiparban továbbra is erősnek és 

veszélyesnek látták a „kapitalizálódás veszélyét”, továbbá a megmaradó kisiparos réteget 

magasabb adóterhek viselésére is képesnek tartották. 1959 végén az önálló kisiparosok 

23,5%-a Budapesten, 5,3%-a megyei jogú városokban, 17,3%-a vidéki városokban és 

53,9%-a községekben tevékenykedett. Az ország városainak kisipari létszámát túlzónak 

találták, ráadásul ezek általában a belső kerületekben tömörültek.384 

 

 

 

 

 

                                                 
384 MOL M-KS-288-25/1960/11.ő.e. Jelentés a magánkisipar tevékenységéről és helyzetéről. 1959. december 
31.; MOL M-KS-288-25/1959/1.ő.e. Feljegyzés a kisiparosok létszám alakulásáról. 1959. november 13. 137-
138.p. 
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7. számú táblázat. Az alföldi megyék kisiparosainak létszáma egyéb megyék 

összehasonlításában (1959. szeptember 30.) 

 

Megye Város Nagyközség Kisközség Összesen 

Szolnok 1494 1423 792 4030 

Bács-Kiskun 2122 1960 1539 6042 

Csongrád 1911 953 741 3849 

Békés 1542 2756 652 5460 

Hajdú-Bihar 511 1212 715 2664 

Szabolcs 790 1812 2345 5346 

Borsod 423 1327 2148 4373 

Budapest 22.697 - - 24.026 

Baranya 375 361 2297 3386 

Pest 1161 3232 2260 7115 

Nógrád 345 157 1282 2030 
Magyarország 
összesen 45.624 19.702 28.645 102.091 

 
Forrás: MOL M-KS-288-25/1960/11.ő.e. Jelentés a magánkisipar tevékenységéről és helyzetéről. 1959. 
december 31. V. számú táblázat. 
 
 A táblázatból kiderül, hogy abszolút értelemben Budapesten volt a legtöbb 

kisiparos az országban, bár a belső kerületekben ekkor már nem adtak ki új 

iparigazolványokat. Az alföldi megyék a több kisiparossal rendelkező megyék közé 

tartoztak: ebben a megyecsoportban a legtöbb kisiparos Bács-Kiskunban, a legkevesebb 

pedig Hajdú-Biharban dolgozott. Szolnok megye az alföldi megyék közül a 4. helyen állt. 

A megyék közül országos szinten a legtöbb kisiparos Pest megyében, a legkevesebb pedig 

Nógrád megyében tevékenykedett. A jelentés idején Szolnok megye kisiparában dolgozott 

244 szakmunkás, 170 segédmunkás, 414 alkalmazott és 1023 ipari tanuló. A fentebb 

említett hullámzó mozgás a kisiparosok számát tekintve Szolnok megyében is jellemző 

volt, hiszen az 1956. szeptemberi 3693 főről 1957 végére 5151 főre emelkedett, majd 1959 

szeptemberére 4030 főre csökkent a kisiparosok száma, bár a két szélső időpont között ez 

még összességében mindig 9%-os létszámemelkedést jelentett. Szolnok megye a 

legfontosabb kisipari szakmákkal ellátatlan települések tekintetében igen előkelő helyen 

állott országos összehasonlításban, hiszen itt mindössze 10 olyan településről 

beszélhetünk, ahol nem dolgozott bognár, kovács, szabó, cipész vagy fodrász. Jellemző 
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még a megyére az MGTSZ-ekben dolgozó iparosok viszonylag magas száma: a megyében 

ekkor 522 iparos dolgozott így és ennél nagyobb számról csak Somogy (680 fő), Győr-

Sopron (797 fő), Fejér (832 fő) és Veszprém megyékben (1005 fő) beszélhetünk.385 

 

A II. ötéves terv (1961-1965) 
 

A II. ötéves terv előkészítése 
 

 Mivel a II. ötéves tervet országos szinten szinte párhuzamosan kezdték kidolgozni a 

II. hároméves terv kezdetével, így nem véletlen, hogy még egy esztendő sem telt el az 

MSZMP Szolnok Megyei Bizottsága által a hároméves tervre vonatkozó 

tervdokumentumok  összeállítása óta, az MSZMP Szolnok Megyei Végrehajtó Bizottsága 

máris megküldte az MSZMP KB IKO-nak „A megye iparfejlesztésének kérdései” című 

anyagát, amely már egyértelműen a II. ötéves tervre vonatkozó elképzeléseket tartalmazta. 

Az iratot 1959. június 5-én keltezték (bár a megyei VB még április 28-án tárgyalta a 

kérdést)386 és már a bevezetőjében szerepel, hogy bár „még nyers az anyag”, a részleteket 

illetően is hamarosan megkezdik annak kimunkálását. Kérték Szurdi Istvánt, az MSZMP 

KB IKO vezetőjét, hogy az anyagban feltüntetett, ipartelepítésre vonatkozó kéréseket majd 

vegyék figyelembe a II. ötéves terv és a 15 éves iparfejlesztési program előkészítésénél. És 

egyben megragadták az alkalmat, hogy személyes találkozót is kérjenek Szolnok megye 

iparfejlesztési problémáinak megvitatására. A megye további iparfejlesztésére vonatkozóan 

10 új üzem megépítése szerepel az anyagban, amelyek közül néhány már a korábbi, még 

1955-ben kidolgozott ötéves-, illetve a II. hároméves terv elképzelési között is helyet 

kapott, de nem valósult meg. Az új beruházásokon túl pedig további 9 már meglévő üzem 

korszerűsítését, illetve bővítését tartalmazta.387    

                                                 
385 Uo. 
 
386 A megye 1959. április 28-án meghozott fejlesztési elképzeléseihez képest az MSZMP IKO-nak – nyilván 
nem önszántukból, sokkal inkább felsőbb utasításra – már egy „karcsúsított” beruházási javaslatcsomagot 
küldtek el 1959 júniusában. Vö. SZML. 1-2-24-ő.e. Beruházással, iparfejlesztéssel és telepítéssel, a megye 
iparának 1958. évi eredményeivel kapcsolatos iratok, jelentések, feljegyzések, kimutatások. Az MSZMP 
Szolnok Megyei Végrehajtó Bizottságának 1959. április 28-án lezajlott ülése. 
 
387 MOL-M-KS. 288-25/1959/14.ő.e. MSZMP KB IKO iratai. A megye iparfejlesztésének kérdései. 1959. 
június 5. 85.p. 
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 A tervek Karcag esetében két, már korábban is felmerült beruházás megvalósítását 

tűzték ki célul. Az egyik a száraztészta- és ostyagyár lett volna, amelyet már 1955-ben, a 

II. ötéves terv akkori megyei verziójában, illetve a II. hároméves terv során is 

megvalósításra érdemesnek láttak388, a másik pedig a tégla- és cserépgyár megépítése volt, 

amelyet még az I. ötéves terv során szerettek volna megépíteni, igaz, akkor még csak mint 

égetett agyagtéglagyár szerepelt a beruházási programban.389 A száraztészta- és ostyagyár 

telepítésének indoklásául a korábbiakon túl csak az országos ellátási nehézségeket 

említették meg. A tégla- és cserépgyár esetében a kapacitás maradt volna az évi 15 millió 

db tégla, de ehhez jött volna még évi 20-25 millió db cserép is. A beruházás indokaként az 

erősen korlátozott megyei cserépgyártást és mind a téglához, mind a cseréphez kiváló 

talajadottságokat adták meg. A helyszín is maradt volna az 1953-as, a kunmadarasi út 

közelében. Kunszentmárton elmaradt iparosítását továbbra is a már korábban, 1955-ben és 

1958-ban is tervbe vett élelmezésipari gépgyárral390 szerették volna végre megkezdeni (bár 

egy „könnyűgépgyár” létesítése már az I. ötéves terv során is felmerült).391 A kb. 400 fő 

részére munkahelyet biztosító üzem sütőipari- (dagasztó, kiflisodró, szitáló), húsipari- és 

cukrászipari gépeket gyártott volna, amelyek gyártása országos viszonylatban megoldatlan 

volt. Ráadásul – mint korábban láttuk – a járásban rendkívül alacsony volt az ipari ellátás 

és még nagy létszámú munkaerő nem volt lekötve, „biztosítva”. Tiszafüred esetében az I. 

ötéves tervidőszak során teljesen elmaradt a nagyszabású vegyipari program, amely a 

szintén meg nem valósult ásványolajfinomító és krakküzem mellé települt volna. Ezúttal 

csak „önmagában” egy vegyszergyár telepítésének lehetősége vetődött fel Háztartási Ipari 

Vegyszerek Gyára hivatalos névvel. A telepítés fő célja nagy tömegű vegyszer előállítása 

volt. A gyárban mintegy 200 főnyi, zömmel női munkavállalónak biztosítottak volna 

munkát. A gyár Tiszafüredre való telepítésének legfőbb indoka a vízellátás gondtalan 

                                                 
388 Vö. SZML. 39-1-45.ő.e. Előzetes javaslat a II. ötéves terv megyei beruházásaira. 104-105.p.; SZML. 1-2-
33.ő.e. Szolnok megye 3 éves tervdokumentumai 1958. október 2-22. A 3 éves terv ideje alatt elkészítendő 
távlati megyei problémák. 24-31.p.    
 
389 Vö. MOL TERINT TÜK. XXVI-A-1. 41.d. Karcagi Téglagyár; SZML. 39-1-73.ő.e. A Karcagi Téglagyár 
helyének kijelölése. II./2.p. 
 
390 Vö. SZML. 39-1-45.ő.e. 105-108.p.; SZML. 1-2-33.ő.e. 33-36.p. 
 
391 Az említett kunszentmártoni beruházásnak az I. ötéves tervidőszak alatti tervezésével kapcsolatban 
egyetlen levéltári iratban sem találtuk nyomát, ennek ellenére – a korabeli, az ipari beruházásokkal 
kapcsolatos hajsza ismeretében – könnyen elképzelhető, hogy valamilyen szinten felmerült a 
„könnyűgépgyár” telepítése már 1950 és 1954 között is.  
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megléte volt: az elégtelen vízellátás főként a vegyipar telepítésének vonalán okozott addig 

is országszerte gondokat.392  

 Ismét előkerült a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Gépgyár bővítésének, 

fejlesztésének már csaknem egy évtizede húzódó megoldatlan ügye is. Továbbra is 

szerették volna a városból kitelepíteni a XIX. század közepén épült gépgyárat, amely már 

régen kinőtte a helyét, területileg is elaprózott és korszerűtlen volt. A kitelepítéshez a 

szükséges, 15 Ha nagyságú helyszín továbbra is adott volt a vasútállomásnál, a mezőtúri út 

mentén, a gyár átköltöztetését azonban korábban sem az új gyártelep hiánya akadályozta 

meg. Sokkal nagyobb fejtörésre adtak okot a magas költségek: 1952-es árszínvonalon az 

építési költségek mintegy 135 millió ft-ra rúgtak, igaz, a gyár termelési értéke így évi 228 

millió ft-ra emelkedett volna. Az óriási összegű beruházás legfőbb indoka az a kényszerítő 

erő volt, amely a gazdasági tervezés legfelsőbb szintjéről nehezedett a mezőgépgyártásra: 

az összezsúfolt, korszerűtlen gyár immár nem tudott megfelelni az elvárt mennyiségi és 

minőségi fejlesztés követelményeinek. Az új gyár mintegy 200 fő új munkaerőnek 

biztosított volna kenyérkeresetet. A korábbi, 1955-ös II. ötéves terv javaslatában szerepelt 

először Jászapáti iparosítása: akkor egy magtisztító és magosztályozó üzem és egy 

nagyobb téglaüzem felépítését tervezték.393 A II. hároméves terv előkészítése során már 

csak előbbi szerepelt a tervek között394 (bár nem valósult meg), most, a II. ötéves terv előtt 

pedig ismét a téglagyár megépítését tartották szem előtt. A rendkívül kedvező alapanyag-

adottságokkal rendelkező téglagyár évi mintegy 15 millió db tégla gyártását oldotta volna 

meg, leváltva így a hamarosan bezárandó jászberényi téglagyárat, amely már elavult volt, 

bányája pedig gyakorlatilag kimerült. Szintén nem volt tovább biztosítható a jászkiséri 

téglagyár fejlesztése, így a telepítendő új gyár a másik kettő megszűnése után az egész 

tájegység építési alapanyagát biztosította volna. Érdekes, hogy az 1955-ös tervekkel 

ellentétben itt már nem hangsúlyozták a női munkaerő termelésbe való bevonását.395        

 Szolnok város addig is túlreprezentált iparának további beruházásokat szántak. A 

10 tervezett új megyei üzemből 4 ide került volna, így tovább folytatódhatott a megye 

iparának centralizálása, dacára minden korábbi, a megye vezetése részéről felvetődött, az 

                                                 
392 MOL-M-KS. 288-25/1959/14.ő.e. 86.p. 
 
393 Vö. SZML. 39-1-45.ő.e. 105-108.p. 
 
394 Vö. SZML. 1-2-33-ő.e. 33-36.p. 
 
395 MOL-M-KS. 288-25/1959/14.ő.e. 86-87.p. 
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ipar túlzott centralizálását kritikával illető felvetés ellenére.396 Ezen tervjavaslat alapján 

Szolnok egy szárazjéggyárat, egy műszál feldolgozó üzemet, egy épületelemgyárat és egy 

rostlemezgyárat kapott volna az újabb ipartelepítési hullám során. Fenti üzemek közül 

korábban (1955-ben, a II. ötéves terv akkori előkészítésekor) csak a szárazjéggyár 

telepítése merült fel397, a másik három üzem vadonatúj ötletként látott napvilágot. Mind a 

szárazjéggyár, mind a műszál feldolgozó üzem egyaránt a Rákóczifalvánál feltárt, mintegy 

2.265 millió m3 nem éghető szénsav földgázkészletre épült volna. Korábban a Megyei 

Tanács és a Pártbizottság is puhatolózott már a Kőolajipari Trösztnél a szénsavvagyon 

hasznosításával kapcsolatban, azonban mindig azt a választ kapták, hogy Szolnok környéki 

fejlesztésről csak abban az esetben lehet szó, ha Répcelak és Mihályi gázkútjai maximális 

kapacitásúra lesznek fejlesztve. A műszál feldolgozót esetlegesen a TVM-kel 

kooperációban is el tudták volna képzelni. Az épületelemgyár telepítését azzal indokolták, 

hogy tájegységi vonatkozásban nincs megoldva az épületelem biztosítása és nagy vasúti 

távolságokból történik a szállítás országosan is. Ráadásul a tiszai kavicsbányászat 

fejlesztésével a fontos alapanyag vízi úton, olcsóbban is szállítható lett volna. A 300 

dolgozót foglalkoztató üzemet elsősorban vasbeton elemek gyártására tervezték 

profilírozni. A 4. szolnoki üzem, a rostlemezgyár főként a megye mezőgazdasági 

termeléséből származó jelentős mennyiségű, évi mintegy 1000-1500 vagonnyi hulladék 

anyag (rizshéj, rizsszalma, kukorica-, cirok- és kenderszár, pozdorja) feldolgozására 

szakosodott és a bútoriparnak, valamint az épületasztalos iparnak termelt volna. Első 

lépcsőben csak egy kísérleti üzem megépítésében gondolkodtak a papírgyárral 

kooperálva.398   

 A megyében létesítendő új üzemeken túl a tervjavaslat 9 meglévő üzem fejlesztését, 

rekonstrukcióját, illetve meglévő üzemekkel való kooperálását tartalmazta: ezek közül 4 

egyértelműen a megyeszékhely ipari túlsúlyát növelte volna tovább. A létesítendő szolnoki 

üzemek között már a II. hároméves terv kapcsán is felmerült egy élesztőgyár létesítése a 

cukorgyárral kooperációban: ennek indoklása az országos élesztőhiány megemlítésén kívül 

ugyanaz volt, mint az 1958-as javaslatban.399 Tovább bővítették volna a papírgyárat egy 

kikészítő üzemmel, valamint egy kartonlemez géppel is, így juttatva munkához a városban 
                                                 
396 Vö. SZML. 1-2-33.ő.e. 33-36.p. 
 
397 Vö. SZML. 39-1-45.ő.e. 104-105.p. 
 
398 MOL-M-KS. 288-25/1959/14.ő.e. 87-88.p. 
 
399 Vö. SZML. 1-2-33.ő.e. 24-26.p. 
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újabb 200 fő női munkavállalót. A teljesen elavult, korszerűtlen berendezésekkel 

gazdaságtalanul működő, kedvezőtlen elhelyezkedésű Nyomdaipari Vállalat új helyre 

költöztetéséről és gépparkjának teljes felújításáról is szó volt, a Szolnoki Vasipari 

Vállalatot pedig villamos géptechnikai cikkeket gyártó üzemmé fejlesztették volna. Az 

üzem már addig is foglalkozott pl. gázmérők és orvosi műszerek gyártásával. A komoly, 

már meglévő szakmunkásgárda mellé jelentős számú női munkaerő felvételét is tervezték. 

Tovább kívánták fejleszteni a Jászság két jelentős asztalosipari vállalatát, a 

jászárokszállásit és a jászberényit. Jászárokszálláson a 60 fősre növelendő gyár már évi 

1500 db konyhagarnitúrát és 160 db hálógarnitúrát lett volna képes gyártani. A jászberényi 

üzemet 85 fősről 200-250 fős üzemmé tervezték bővíteni, így biztosítva a főként 

Jászjákóhalmán dolgozó asztalosipari szakemberek foglalkoztatását. A Kisújszállási 

Faipari Vállalatot elsősorban a női munkaerő foglalkoztatásnak részbeni megoldása 

érdekében kellett fejleszteni, míg a Kunhegyesi Vízgépészeti Vállalatot a megye öntözési 

gazdálkodásának mind erőteljesebb bővülése miatt tervezték mintegy 300-350 

munkavállalónak munkát adó gyárrá bővíteni a 15 éves terv során. A megye sütőiparát 

összesen mintegy 600 q/nap kapacitással bővítették volna az alábbi településeken: 

Szolnok, Jászárokszállás, Jászalsószentgyörgy, Törökszentmiklós, Tiszafüred, Kunhegyes, 

Karcag és Mezőtúr.400 Eredetileg viszont a sütőipar jóval nagyobb volumenű fejlesztését 

tervezték 9 új sütőüzemmel és 13 rekonstrukciójával. A korábbi megyei elgondolásokban 

még szerepelt, de később levették a napirendről a jászberényi Aprítógépgyár 

„többletkapacitásait” kihasználó malomgépgyár létesítését.401 

 Szolnok megyében még mindig két településen voltak olyan kedvező adottságú, 

ipartelepítésre is alkalmas épületek, amelyek pillanatnyilag nem vagy csak részben voltak 

kihasználva. Mezőtúron a Baromfifeldolgozó Vállalat telepét éves szinten is csak kis 

mértékben vették igénybe, ezért hasznosítását húsipari töltelékáru előállításával és 

zöldségek mélyhűtésével tervezték megoldani. Hozzávetőlegesen 1 millió ft ráfordításával 

évi 7500 q ló- és szárazkolbász gyártása lett volna itt megoldható, ami 2 éven belül meg is 

térült volna. A távlati tervek már sertés szárazkolbász- és csemegeszalámi gyártással is 

számoltak. Kisújszálláson a volt gyapotraktár 3 épülete állott üresen, ahová korszerű, női 

munkaerőt foglalkoztató szőnyegszövő üzem létesítését tervezték.402   

                                                 
400 MOL-M-KS. 288-25/1959/14.ő.e. 88-89.p. 
 
401 SZML. 1-2-24.ő.e. 1959. 55.; 58.p. 
 
402 MOL-M-KS. 288-25/1959/14.ő.e. 89-90.p. 
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 Az MSZMP Szolnok Megyei VB részéről több kritika is megfogalmazódott az 

országos tervező szervek felé: foglalkoztatási szempontból túlzottan szerénynek és kis 

volumenűnek tartották ugyanis a 15 éves terv során a megyére előirányzott 8500 főnyi 

ipari létszámemelkedést. Ehelyett Csáki István, a VB elnöke és munkatársai 15-20 ezer fős 

ipari létszámnövekedést javasoltak. Az országos szervek részéről a megyére kidolgozott 

távlati iparfejlesztési tervjavaslat meglátásuk szerint nem jelentett megoldást az egyik 

legégetőbb problémára, a női munkaerő elhelyezésének kérdésére. Ennek a problémának a 

súlypontját ekkor Szolnok képezte, de jelentős gondot okozott a női munkahelyek hiánya 

Jászberényben, Karcagon, Kisújszálláson és Mezőtúron is. A Szolnok megyei VB részéről 

elsősorban abban reménykedtek, hogy ez a megye is nyertesekét kerül ki a budapesti ipar 

egy részének vidékre telepítési programjából: ennek koordinálására felelőst is kineveztek 

Salló Ferenc, a megyei VB elnökhelyettesének személyében. Ezzel kapcsolatban fel is 

kívánták venni a kapcsolatot a KB IKO-val, a Tervhivatallal és az illetékes 

minisztériumokkal. Noha tudták, hogy ebben a megyében jelentős szabad épületek már 

nincsenek, mégis próbálták kedvező színben feltüntetni, „eladni” a megyét annak kedvező 

ipartelepítési adottságaira hivatkozva. Ezek között megemlítették a bőséges mennyiségű 

ipari vizet, a szabad munkaerőkapacitást, az ipari szakmunkásság meglétét és a kedvező 

szállítási adottságokat.403 A megye iparfejlesztési tervének első verziójában Salló Ferenc 

még azt jelentette a felső pártszerveknek, hogy a Budapesten centralizált ipar egy részének 

vidékre telepítése teljesen tisztázatlan kérdés. Akkoriban nem volt még ugyanis semmiféle 

szerv, amellyel erről tárgyalni lehetett volna vagy ahonnan intézkedéseket lehetett volna 

várni. Salló mindezt csak annak dokumentálására vetette fel, hogy maguk a középvegyipari 

üzemek kitelepítése esetén kedvező adottságokat láttak azok fogadására Szolnok 

megyében (Tiszafüred, Szolnok és Kunszentmárton települések esetében). Az elvárt 

kitelepítésekkel főként női munkaerő lekötését oldották volna meg.404 Mindezen túl 

utasították az ipartelepítési bizottságot, hogy vizsgálják meg az ipartelepítésből addig 

tervezetten kimaradt Túrkeve városának ipari ellátottságát és az arányos ipartelepítésre 

tegyenek javaslatot.405  

                                                                                                                                                    
 
403 MOL-M-KS. 288-25/1959/14.ő.e. 90.p. 
 
404 SZML. 1-2-24.ő.e. 59.p. 
 
405 MOL-M-KS. 288-25/1959/14.ő.e. 90.p. 
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 1959 májusában a Szolnok megyei vezetés tárgyalásokat folytatott az ÉM 

Gépesítési Igazgatóságával, amely – Budapest iparának vidékre telepítési programjának 

keretében – kilátásba helyzete, hogy a Fűtőberendezési Termékek Gyárát két ütemben 

Szolnokra telepítik. A telepítés mindkét üteménél mintegy 7-800 új ipari munkahellyel 

számoltak. 1959 júniusában egyeztetett egymással a megyei pártbizottság VB részéről 

Tóth János és Katona Ferenc, az ÁFORT igazgatója a Szolnok megyében létesítendő új 

üzemenyagtárolókról, amelyekre a megye mezőgazdaságának gyors kollektivizálása 

kapcsán mutatkozott sürgős igény (az ország első „szövetkezeti megyéje” ezekben a 

hónapokban 600 új gépet kapott). A legnagyobb ilyen jellegű földalatti tárolót Szajol 

határában tervezték felépíteni.406 A Szolnok Megyei Tanács ötéves tervében is található 

egy-két jelentősebb ipari beruházás. Ezek közé tartozik a Kunszentmártoni Vasipari 

Vállalat jelentős felfejlesztése: 13,9 millió ft-os beruházással a vállalatot húsipari, sütőipari 

és cukrászati gépek gyártására tervezték ráállítani. Ebbe a körbe tartozik még egy rizshéj-

rostlemez gyártó üzem szolnoki és egy cserépkályhagyártó üzem karcagi telepítése, 

valamint a Szolnoki Vasipari Vállalat Autójavító Részlegének jelentős bővítése is. Igaz, 

utóbbiak már nem országos jelentőségű üzemek voltak.407  

 Még a hároméves terv megvalósításának időszaka alatt, 1959-ben, majd 1960-ban 

elkészítették „A második ötéves terv ipari beruházásainak területi bontása” című anyag 

egy-egy verzióját az Országos Tervhivatalnál. Ennek a Szolnok megyére vonatkozó 

részénél lényegi eltérések is megfigyelhetők, azonban a legtöbb 1959-ben szereplő ipari 

beruházás – ha módosult formában is – szerepelt az 1960-as tervekben. A mindkét 

tervezetben szereplő beruházások: 

− Új üzemanyagtároló telep, Szajol (NIM, 105 millió ft) 

− Új porfestékgyár, Szolnok (NIM, 166 millió ft) 

− Tiszamenti Vegyiművek bővítése, Szolnok (NIM, 823 millió ft) 

− Új kőolajipari beruházások (NIM, 203 millió ft) 

− Aprítógépgyár bővítése, Jászberény (KGM, 35 millió ft) 

− Tisza Cipőgyár (Kip.M., 355,7 millió ft) 

− Szolnoki Papírgyár rekonstrukciója (Kip.M., 42,8 millió ft) 

                                                 
406 SZML. 1-2-24.ő.e. 67-70.p. 
 
407 SZML. 1-2-26.ő.e. A második ötéves terv Szolnok megyei főbb célkitűzéseit, nagyobb beruházásait 
tartalmazó iratok. A Szolnok Megyei Tanács második ötéves terve előkészítésének ágazatonkénti irányelvei. 
4-38.p. 
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− Cellulóz Gyár bővítése, Szolnok (Kip.M., 9,1 millió ft) 

− Tisza Bútorgyár bővítése, Szolnok (Kip.M., 16,9 millió ft) 

− Baromfifeldolgozó bővítése, Törökszentmiklós (Élip.M., 27,2 millió ft) 

− Szolnoki Cukorgyár bővítése (Élip.M., 45 millió ft).408 

 A két tervezet között egyik legfontosabb különbség az, hogy míg 1959-ben még 

csak 1,0901 milliárd forint beruházást szántak a megyének, addig 1960-ban ez az összeg 

már 1,8747 milliárd forint volt, míg az ipar létszámemelkedése 2376 főről 2966 főre 

emelkedett. Jelentős eltolódások figyelhetők meg az egyes iparágazatok beruházási 

összegei között is. A második tervverzió több csaknem háromszorosára, 1,297 milliárd ft-

ra növelte a Nehézipari Minisztérium hatáskörébe tartozó ágazatok beruházásait, amely 

önmagában több volt, mint az egész megyére vonatkozó 1959-es tervezett beruházási 

keret. Az addig favorizált gépgyártásra fortítandó összeget hatodára csökkentették és a 

könnyűipar, valamint az élelmezésipar is jelentős összeget vesztett az új verzióval. A két 

tervezet közötti legmarkánsabb különbség a KGM területén figyelhető meg. Itt az előző évi 

tervezethez képest új elemként jelent meg a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Gépgyár 

rekonstrukciója (igaz, csak 12 millió ft-os nagyságrendben), míg kivették a tervek közül a 

jászberényi Fémnyomó- és Lemezárugyár 30 millió ft-os fejlesztését, valamint a kohászat 

terén működő Metallochemia üzemének a fővárosból Szolnok megyébe telepítését (253 

millió ft). Szintén új elgondolás volt az Autódaru-javító Vállalat új szolnoki üzemének 

megépítése is (34 millió ft). kikerült viszont a tervek közül az 500 vagon kapacitású 

Újszászi Tárház megépítése (9,2 millió ft).409  

 Az 1959-ben a megye részéről elkészített és a Tervhivatal által összeállított ötéves 

tervjavaslatokat összevetve megállapítható, hogy azok között szinte alig volt átfedés, 

hasonlóság. Míg az MSZMP Szolnok Megyei VB részéről nagyobbrészt a helyi 

adottságokra épülő ipar támogatását lehet érezni, addig az Országos Tervhivatalnál már 

egészen más a helyzet. A két javaslatcsomag jóformán köszönőviszonyban sem volt 

egymással. Úgy tűnik, hogy az állami redisztributív szerveknél a megyei javaslatokat 

szinte egyáltalán nem vették figyelembe: ez alól kivételt képezhet a Törökszentmiklósi 

Mezőgazdasági Gépgyár esete, amelyet utólag (talán a megyei javaslatot is megszívlelve) 

végül bele vették a tervbe, igaz, a teljes gyártelep városból való kitelepítéséhez és 

gépparkjának teljes felújításához mérten elenyészően alacsony beruházási kerettel. Közös 
                                                 
408 MOL OT TÜK. XIX-A-16b. Isz.: 00100/I/59; 2-00144/VI/1960. A második ötéves terv ipari 
beruházásainak területi bontása. Mindkét esetben a Szolnok megyére vonatkozó rész. 
 
409 Uo. 
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pont még az országos és a megyei tervek között a Szolnoki Papírgyár ügye, igaz, a 

Tervhivatal itt ellennyomásos erőműre adott pénzt és nem a megyeiek által kért, női 

munkaerő foglalkoztatását megoldó bővítésekre. Az alföldi megyék összehasonlításában a 

Szolnok megyébe szánt beruházások értéke mintegy hatszorosan meghaladta a Békés- és 

háromszorosan a Bács-Kiskun megyére szánt beruházási összeget, de Szabolcs-

Szatmárénál is jó fél milliárd forinttal magasabb volt. Csongrád és Hajdú-Bihar végleges 

beruházási kerete (Szeged és Debrecen megyei jogú városokkal egyetemben) a sok 

bizonytalan, el nem döntött beruházás miatt ekkor még nem volt egyértelműen 

meghatározható, de ezekbe a megyékbe legalább a Szolnok megyeihez hasonló nagyságú 

beruházásokat képzeltek el.410 Egy, már az ötéves terv megindulásakor a Jászkunság című 

megyei folyóiratba írott publicisztika szerint „a korábbi évek gyakorlatától némileg 

eltérően a megyék nem készítettek részleteiben kidolgozott ötéves tervet […] ehelyett 

célkitűzéseket állapítottak meg, amelyek körvonalazták a fontosabb ágazatokban elérendő 

eredményeket, ötéves perspektívában irányozták elő a fontosabb mutatókat”. Itt az OT 

1960-as elképzeléséhez képest még mindig van változtatás: újra szerepel az Újszászi 

Gabonatároló és megjelenik a MÁV Szolnoki Járműjavító Üzemi Vállalat fejlesztése is. 411  

 A II. ötéves tervidőszak kezdetével egy időben zajlott Gyulán a Mezővárosi Napok 

rendezvénysorozata, amelynek keretében többek között Szolnok megye több fontos 

településfejlesztési kérdését is megvitatták. A konferencián felszólalók egyetértettek 

abban, hogy Szolnok megyén belül a városias szerepkör betöltésére alkalmas települések 

közé lehet sorolni Jászapáti, Kunhegyes, Kunszentmárton és Tiszafüred járási 

székhelyeket, valamint Jászárokszállás, Tiszaföldvár és Martfű városiasodó községeket. A 

felszólalók között volt Erdei Ferenc, az MTA főtitkára is, aki csatlakozott az előtte 

szólókhoz, akik szerint ebben a megyében ipari üzemek telepítését csak a nagyobb 

településeken lehetett számításba venni. A kisebb településeken „elsősorban és csaknem 

kizárólag” a mezőgazdasági termeléssel összekapcsolódó iparágakban gondolkodtak, 

amelyek közé sorolták a takarmánygyárakat, valamint tisztító, feldolgozó, osztályozó, 

csomagoló, raktározó létesítményeket és ezeken kívül a szorosabban vett feldolgozó 

iparágakat. Vitába szállt viszont Erdei azokkal az elképzelésekkel, amelyek a megye 

területén még meglévő 20 ezer tanyaépületet egy évtizeden belül (!) felszámolhatónak 

                                                 
410 MOL OT TÜK. XIX-A-16b. 2-00144/VI/1960. A beruházási terv Bács, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és 
Szabolcs-Szatmár megyékre vonatkozó részei. 8-14.p. 
 
411 Oláh György [1961]: A második ötéves terv Szolnok megyei feladatairól. In: Jászkunság, 1961. szept.-
dec. VII. évf./3-4.szám. 99.p. 
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tartották.412 A tanyasi lakosság városokba költözésének akkori üteme szerint ugyanis 25-30 

év biztosította volna a tanyavilág felszámolását, egyes elképzelések szerint azonban 

kedvező lakásépítési lehetőségekkel, valamint olcsó belterületi cseretelkek biztosításával 

8-10 év alatt kiürítették volna a tanyavilágot, amelyek akkor 12 ezer kat. hold 

szántóterületet „foglaltak el és vontak ki a mezőgazdasági művelés alól.”413   

 Ami már a II. ötéves tervidőszak tervezési fázisában is egyértelmű volt, hogy a 

magyar népgazdaság egyik legfontosabb és legsürgetőbb feladata a megfelelő mennyiségű 

és a kellő szakmákkal rendelkező szakmunkás állomány biztosítása lesz. A szakmunkások 

biztosítását ugyanis addig nem sikerült sikeresen bevonni a gazdasági tervezésbe (noha 

voltak rá kísérletek) és a megfelelő adatok és módszerek sem álltak rendelkezésre az új 

tervidőszak szakmunkás igényeinek megállapításához, az utánpótlás tervezéséhez. Egy 

évtizeddel a szocialista tervgazdálkodás megkezdése után mintegy 550-600 ezer 

szakmunkás dolgozott a népgazdaságban, ebből az állami szektorra jutott 390 ezer, a 

szövetkezeti szektorra 70 ezer fő, míg a magánkisiparban – alkalmazottakkal együtt – még 

mindig 140 ezer szakmunkás dolgozott. Egyes szakmákban, főként Budapesten növekvő 

munkaerőhiányról lehetett beszélni: ritka volt pl. a kőműves, az ács, az esztergályos. Az 

ipari szakmunkásokra vonatkoztatott munkaerőhiány általában a nehéziparban és 

Budapesten, míg a munkaerőfelesleg többnyire a könnyűiparban, a szolgáltatóiparban és 

vidéken jelentkezett. Ezen jelenségek okaként a megelőző években felduzzadt helyi ipari, 

ezen belül elsősorban magánkisipari tanulóképzést adták meg (az ország 103 ezer ipari 

tanulójának mintegy ötöde a magánszektorban tanult szakmát). Mindezek a tények pedig a 

favorizált szocialista szektor igényeinek sem területi megoszlásban, sem szakmai 

összetételben nem feleltek meg. A szakképzés problémáiból a mezőgazdasági szektor sem 

maradt ki: itt a mezőgazdaság gépesítésével kapcsolatos szakmunkás igény fedezése lett 

volna a legsürgetőbb megoldandó feladat. Ráadásul a mezőgazdasági szakmunkások 

képzésének a kollektivizálás beteljesülésével immár politikai célzata is volt: valahogyan 
                                                 
412 Erdei Ferenc a két világháború között még a magyar tanyás mezőváros „apostolának” számított, később 
azonban – szakítva korábbi nézeteivel – a Rákosi-féle kommunista diktatúra egyik vezető személyisége lett. 
1949-től a Tanyai Tanács elnökeként és földművelésügyi miniszterként nagy szerepe volt a tanya, mint 
jellegzetes, egyedülálló településforma teljes felszámolására tett kísérletekben, illetve később a 
mezőgazdaság totális kollektivizálásában is. A Kádár-korszak elején az MTA főtitkáraként és az 
Agrártudományi Kutató Intézet igazgatójaként – amint a fentiekből látható – már ismét változtatott a 
tanyákkal kapcsolatos korábbi radikális nézetein. Emlékeztetőül: ő volt az, aki 1956-ban minisztertanács 
elnökhelyettesként azt javasolta a szolnoki delegációnak, hogy ne folytassanak további harcot az egyetem 
Szolnokon maradásáért.  
 
413 A Szolnok megyei településhálózat fejlesztése. In: Jászkunság 1961. szept-dec. VII. évf. 3-4. sz. 174-
180.p. 
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ugyanis vidéken kellett tartani a falvakból tömegesen elköltözni akaró ifjúság egy részét. 

Az előrejelzések szerint a mezőgazdaságból folyó elvándorlás és a megmaradó 

mezőgazdasági munkaerő korösszetétele – a meglévő mezőgazdasági munkaerőfelesleg 

ellenére – előrevetítette árnyékát a kialakuló mezőgazdasági munkaerőhiány 

lehetőségének. Ráadásul a mezőgazdaságból felszabaduló munkaerő egyik jelentős 

problémája volt, hogy nem rendelkezett szakképzettséggel és – amint a tapasztalatok 

mutatták – inkább vállalkozott nehéz segédmunkára, ahová a városi népesség kevésbé 

törekedett. Itt jegyezték meg, hogy a mezőgazdaság munkaerőszükségletének és ezzel a 

felszabaduló mezőgazdasági munkaerőnek a számítása nagyobb bizonytalanságot 

tartalmazott, mint a terv egyéb munkaügyi számításai közül bármelyik. Az említett 

szakmunkásokon kívül hiányt prognosztizáltak a II. ötéves tervre mérnökökből és 

közgazdászokból is, bár az OT szakértői megjegyezték, hogy a minisztériumok és a 

vállalatok a mérnökhiány megítélésében általában „túloztak”.414    

 A II. ötéves terv előkészítő munkálatait – eltekintve az 1956 októbere előtti 

előzményektől – 1958-ban, lényegében a hároméves terv véglegesítésével, illetve 

megindításával együtt kezdték el. Formálódására mindenekelőtt a kommunizmusba való 

átmenet meggyorsításának KGST-együttműködésre épített programja hatott. Míg az előző, 

hároméves tervben az iparfejlesztést döntően a hazai adottságokra kívánták alapozni, addig 

az új tervben már alapvetően megváltozott a szemlélet és döntőnek a KGST-n belüli 

adottságokat tekintették. Ez volt az első tervidőszak, amelynek már a tervezésekor is 

tekintettel kellett lenni a Szovjetunió által elvárt hosszabb távú tervezésre. Az SZKP 1959 

márciusában megtartott XXI. kongresszusa415 után ugyanis szovjet mintára előbb egy 15 

éves, majd egy 20 éves tervet kellett kidolgoznia Magyarországnak is. Az 1975-ig terjedő 

vázlatos 15 éves terv 1960 közepére, majd ennek 20 évesre továbbfejlesztett változata 

1962 közepére készült el, s ekkor, az ötéves tervidőszaknak már jóval túl a harmadán 

került sor a többi KGST-tagország hasonló tervével való egyeztetésre. A II. ötéves terv 

                                                 
414 MOL OT TÜK. XIX-A-16b. Isz.: 2-00123/VIII/1960. A második ötéves terv munkaerőhelyzete. Öáll.: 
Gadó Ottó. 1960. május 2. 6-12.p. 
 
415 Az SZKP XX. kongresszusán előbb politikai, majd a XXI. kongresszusán már tervezési alapelvként 
szolgált a DIP-stratégia. DIP: vagyis oroszul „dognaty i pregnaty”, magyarul „utolérni és megelőzni”, 
mármint a kapitalista államok gazdaságát. Ennek lényege: ha a Szovjetunió az élenjárónak tekintett 
rakétatechnológiában vagy a termonukleáris ipar terén képes volt nemcsak utolérni, hanem túlszárnyalni is a 
tőkés világot és a mintegy kétszeres gazdasági potenciállal rendelkező Egyesült Államokat, akkor – 
amennyiben az egész szocialista világ erőit jobban összpontosítják – a növekedési ütem olyannyira fokozható 
lesz, hogy egy emberöltőn belül, nagyjából másfél-két évtized alatt az egész szocialista világban reálissá 
válik a kommunizmusba való átmenet. In: Szakács [2002] i.m. 227.p. 
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végleges elfogadása előtt – a beruházási feszültségek és a gazdasági visszaesés hatására – 

az MSZMP KB 1961. szeptember 12-én megtartott ülésén jelentősen, mintegy 10%-kal 

csökkentették a beruházási keretet, miközben a szocialista ipar termelését az 1959-es 

irányelvekben szereplő 65-70%-ról 83-87%-ra emelték.416 Az új ötéves terv a régebbi 

beruházási időszakból már jól ismert nehézséggel kellett hogy megküzdjön:az 1960-as év 

közepén készült becslések szerint ugyanis a II. hároméves terv befejezetlen beruházási 

állománya az 1960. esztendő végére mintegy 21-23 milliárd ft-ra volt tehető. Csak ezek 

befejezéséhez mintegy 30-32 milliárd ft volt szükséges az akkor 210 milliárd ft-ra 

előirányzott II. ötéves terv költségvetéséből. Az előzetes számítások azt mutatták, hogy az 

ipari beruházások 38%-a a hároméves terv során megkezdett beruházások befejezésére fog 

elmenni.417 

Noha a II. ötéves terv célkitűzései között is szerepelt már, hogy Budapest ipari 

súlyát semmiképpen sem szabad engedni tovább növekedni, úgy tűnt, hogy ezt a 

célkitűzést ismét nem lehet majd teljesíteni. Az Országos Tervhivatal egy 1960. május 30-

án kelt iratában ugyanis előzetes magyarázkodás olvasható, hogy miért kap ismét Budapest 

óriási beruházási összegeket (a II. ötéves terv kiinduló adatai alapján a beruházások 31%-a 

került volna ide, szemben a II. hároméves terv 27%-ával).418 Magyarázatként, indoklásként 

az szerepelt, hogy „a Budapest-környéki korszerűek és kimagaslóan beruházásigényesek 

lesznek”. Érvként a Váci Cementművet és a Szászhalombattai Hőerőművet, valamint a 

kőolaj-feldolgozó üzemet sorakoztatták fel, amelyek nélkül a fenti 31% csupán 22% lett 

volna.419 Az ország túlzott ipari centralizálásáért aggódóknak azért megnyugtatásként 

közölték, hogy az iparosodó területek súlypontjára (az Alföldre) ezúttal nem az összes 

beruházások 6%-a jut, mint az előző tervidőszakban, hanem 9%-a. Az országos ipari 

létszámnövekedésből viszont a korábbi 9% helyett immár 23% fog az Alföldre esni. 

                                                 
416 Pető-Szakács [1985] i.m. 394-396.p. 
 
417 MOL-OT-TÜK. XIX-A-16b. Isz.: 00110/I/1960. Jelentés a második ötéves terv beruházásainak irányairól 
és előkészítéséről. 1960. május 30. Kiss Árpád OT elnök. 1-3.p. 
 
418 A dolgozói létszám 27%-os részesedése az összes magyarországi ipari dolgozói létszámnövekedésből 
viszont már jócskán alulmúlta volna a II. hároméves tervidőszak 40%-os értékét. 
 
419 Germuska Pál a százhalombattai beruházások telepítésének kierőszakolása mögött az akkor formálódó 
nehézipari lobbi tevékenységét vélte felfedezni. Ugyanis az ott épülő hőerőmű és kőolaj-finomító Budapest 
környéki telepítése ellen hiába tiltakozott 1959 nyarán az ÉM, majd figyelmeztetése alapján a BM Légoltalmi 
Parancsnoksága is, a létesítmények telepítését nem tudták megakadályozni. Forrás: Germuska [2004] i.m. 
148.p.   
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Magyarország iparán belül az Alföld súlyát tehát növelni kívánták.420 A készülő, 

formálódó ötéves tervet természetesen a szovjet GOSZEKONOM és a GOSZPLAN 

szakértői is figyelemmel kísérték és véleményezték. A szovjetek gyakorlatilag mindennel 

egyetértettek, bár pl. nem javasolták a fonó- és szövőgépek, valamint a malomipari- és 

cukoripari berendezések gyártásának megszervezését, amelyet a KGST ajánlásai alapján 

akkor már nagy sorozatban gyártottak a Szovjetunióban és más KGST országokban. Ezek 

helyett inkább a főzelék- és gyűmölcskonzervek gyártásának emelését, valamint a boripar 

fellendítését ajánlották, amely termékek iránt a szovjet piacon nagy kereslet mutatkozott.421  

 Az országgyűlés végül 1961. október 7-én fogadta el a II. ötéves tervről szóló 

törvényt, amelyet az 1961. január 1-jétől 1965. december 31-ig terjedő időszakra datáltak. 

A tervtörvény első része a megelőző hároméves tervről szól, amelynek alapvető politikai 

és gazdasági céljait teljesülni látták. Megemlítették az ipari termelés gyors ütemű 

növekedését, amely az előirányzott 22% helyett végül 39%-os lett. Mintegy 23 milliárd ft-

nyi terven felüli beruházást valósított meg az ipar és az építőipar a termelés túlteljesítése 

révén. Az új terv fő feladatai között olvasható, hogy be kell fejezni a szocializmus 

alapjainak lerakását és át kell térni a fejlett szocialista társadalom felépítésére. Folytatni 

kellett a szocialista ipar, elsősorban a nehézipar fejlesztését, viszont az ipar termelőerőit a 

viszonylag kevéssé anyagigényes, magas képesítésű munkát megkövetelő, korszerű, 

keresett gyártmányok előállítására kívánták összpontosítani. Fejleszteni kívánták a 

nemzetközi munkamegosztást és a mezőgazdasági termelés és export fokozására minden 

szükséges gazdasági, politikai és szervezeti feltételt meg akartak teremteni. Nem 

maradhatott el a honvédelem további erősítésének kívánalma sem. Az öt év alatt az ipari 

termelést 50%-kal tervezték fokozni, miközben a munka termelékenységének az 

addigiaknál gyorsabb ütemű emelkedését várták. Csak az ipar fejlesztésére 83-85 milliárd 

ft beruházást határoztak el az összesen 180 milliárd ft-nyi állami és szövetkezeti 

beruházásból. Az ipari beruházások közül Budapest csak olyan fejlesztéseket kaphatott, 

amelyek révén tovább nem emelkedik, sőt összességében csökken a főváros részesedése az 

ipari dolgozók országos számában.422 Az Alföldre elsősorban a munkaigényes gép- és 

                                                 
420 MOL OT TÜK. XIX-A-16b. Isz.: 00110/I/1960. Jelentés a második ötéves terv beruházásainak irányairól 
és előkészítéséről. 20-21.p. 
 
421 MOL OT TÜK. XIX-A-16b. Isz.: 00128/IV/1961 OT. A szovjet szakértők ajánlásai a Magyar 
Népköztársaság népgazdaságának II. ötéves tervezésével kapcsolatban. 
422 Budapest iparosodásának visszafogásában fontos szerepet játszott, hogy a város fokozatosan kezdett 
belépni a posztindusztriális korszakba, így már nem volt a korábbiakhoz hasonló erősségű az újabb 
ipartelepítések iránti igénye. A kevésbé fontos, illetve nem korszerű vagy erősen környezetszennyező 
iparágakat immár könnyebben „adta le” vidékre.  
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könnyűipari vállalatok mellett építőanyag-ipar és nem nagy vízigényű élelmiszeripari 

üzemeket kellett telepíteni, valamint növelni kellett a helyi munkaerő ipari 

foglalkoztatását. Szolnok megye – az előző tervidőszakhoz hasonlóan – egyetlen 

létesítménnyel képviseltette magát a tervtörvényben: a TVM jelentős bővítésével annak 

szuperfoszfát termelését 1965-re 650 ezer tonnára kívánták növelni, igaz, a vegyipar 

legnagyobb létesítménye ebben a tervidőszakban a Tiszavidéki Vegyi Kombinát volt. A 

vegyipar termelését összességében 75%-kal tervezték fellendíteni. Külön hangsúlyt 

helyeztek a bútorgyártás jelentős (78-80%-os) és az élelmiszeripari termelés 40-42%-os 

növelésére is: utóbbi fejlesztését már a lakosság átrétegződésével kapcsolatban felmerülő 

fokozottabb ellátási igényekkel hozták összefüggésbe. A lakásépítés átlagos időtartamát 

1965-ben az 1961. évinek mintegy felére kellett csökkenteni és a tervidőszak végére már 

fel kellett készülni a szobanagyságú elemekkel való építésre is.423 

 

A II. ötéves terv eseményei 
 

 Amint azt a II. hároméves terv országos eseményeinek tárgyalásánál említettük, 

1959-ben a magyarországi iparszerkezet további torzulásának (vagyis Budapest ipari súlya 

további növekedésének) megakadályozása érdekében intézkedéseket kellett hozni. Kiderült 

ugyanis, hogy az I. ötéves terv után a II. hároméves terv sem „akarja” az elmaradott vidéki 

területek ipari felzárkóztatását. A Gazdasági Bizottság által meghozott határozatok végül 

csak a további súlyos torzulást tudták megakadályozni. Nem csoda tehát, ha a II. ötéves 

terv első éveiben újabb és újabb intézkedésekre volt szükség, hogy a mindenképpen 

Budapestre, illetve annak környékére tartó ipari beruházásokat valahogyan vidékre 

tereljék. Már korábban kitalálták a budapesti üzemek kategorizálását, amellyel a főváros 

egészségtelen ipari fejlődését kívánták korlátozni. 1961-re 491 budapesti üzem 

kategorizálása történt meg az alábbi szisztéma alapján: 

− I. és I/a kategória: új üzemi épületek is építhetők a budapesti telephelyen 

(161 üzem) 

− II. kategória: új üzemi épületek építése tilos, de gépcserék és egyéb 

korszerűsítés korlátlanul, létszámnövelés viszont csak korlátozottan 

engedélyezett (200 üzem) 
                                                                                                                                                    
 
423 Második ötéves tervtörvény. 
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− III. kategória: fokozatosan megszüntetendő, többségében elavult épületekkel 

rendelkező kisüzemek, ahol bármiféle beruházás tilos. Negyedüket már a II. 

ötéves tervidőszak során megszűnésre ítélték, ami 42 ezer dolgozót érintett, 

ez a budapesti ipari létszám 8,8%-a volt (125 üzem).424 

A kitelepítés tervezésének vezetése világosan látta, hogy a vidékre kerülő üzemek 

esetében a legnagyobb nehézséget majd a vezető szakemberek vidéki biztosítása, azok 

vidékre való „levitele” jelenti: éppen ezért a Munkaügyi Minisztérium (MÜM), a 

Pénzügyminisztérium és az OT olyan kihelyezési juttatások bevezetésében gondolkodott, 

amely a vidéken eltöltött idő függvényében adott volna lehetőséget a munkabérek 

emelésére. Hangsúlyozták, hogy az üzemek vidékre telepítése csak ellensúlyozni fogja a 

Budapesten maradó üzemeknél bekövetkező létszámnövekedést. Tehát a Budapest-vidék 

viszonylatban csak minimális létszámarány javulás várható.425 Ráadásul az üzemek 

kategorizálásából kitűnt, hogy a vidékre telepítésnél zömében egyfajta „maradék-elv” 

érvényesülhetett: amire már nem volt szükség a fővárosban, az mehetett vidékre. A 

kitelepítendő ipari objektumok többnyire az egészségre és a környezetre ártalmas üzemek 

voltak, amelyek az egykori elemzések diszkrét szóhasználatával „nem mindig jelentettek a 

vidéki ipar számára fejlettebb műszaki színvonalat.”426  

 Az ipari üzemeknek a fővárosból vidékre telepítése ellen több kifogás is érkezett. 

Ezek közé tartozott Csergő János KGM miniszter véleménye, aki nem értett egye azzal, 

hogy a III. kategóriájú üzemekben semmiféle felújítási munkálatot vagy szociális, illetve 

munkavédelmi beruházást ne lehessen végezni. Ő csak a termelő jellegű új építkezések 

betiltásával értett egyet. Trautmann Rezső építésügyi miniszter pedig az OT-hoz írott 

levelében kifejtette, hogy a kitelepített üzemeknek a már meglévő vidéki épületekben való 

elhelyezése korántsem mindig kedvező és gazdaságos: a miniszter az Egyesült Izzó új 

üzmrészének Vácra telepítését hozta fel példának, amely esetben egy volt laktanyába való 

telepítés valójában magasabb költségekkel járt, mintha egy új épületkomplexumot építettek 

volna fel. Veres József, Budapest Főváros Tanácsának VB elnöke az OT 3/1960. számú 

                                                 
424 Budapest ipari üzemeinek kategorizálására már az I. ötéves terv kezdetén is történtek kísérletek. Az OT-
nál ekkor négy kategóriába sorolták a fővárosi üzemeket: az I. és II. kategóriába kerülőket 3, illetve 10 éven 
belül szerették volna át- illetve kitelepíteni. Ezek mind „zavaró és bűzös jellegű” gyárak voltak. Az 
elgondolásból akkor gyakorlatilag semmi sem valósult meg. Forrás: Ádám [1985] i.m. 188-189.p.  
 
425 MOL OT TÜK. XIX-A-16b. Isz.: 00179/I/1961 OT. A budapesti üzemek vidékre telepítésének helyzete. 
6-7.p. 
 
426 Pető-Szakács [1985] i.m. 614.p.  
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utasításának rendszeres be nem tartására hívta fel a figyelmet: ebben eredetileg az állt, 

hogy budapesti ipartelepítés esetén minden esetben közölni kellett egy vidéki telepítési 

variáns költségadatait is, hogy összehasonlítást lehessen végezni. Veres szerint az általa 

irányított VB-hez megküldött beruházási programok nagy része a szóban forgó vidéki 

változatot nem is tartalmazták, vagy amennyiben igen, akkor az csak annak bizonyítására 

szolgált, hogy a budapesti telepítés gazdaságosabb… A területileg kiegyensúlyozottabb 

ipartelepítésnek és forráselosztásnak tehát számos ellenérdekeltje is volt. Közben a 

Budapestre naponta ingázók száma már elérte a 325 ezer főt. Mindezen túl a beruházók 

Budapest helyett akkoriban a Pest környéki telepítéseket erőltették (pl. Vác, Pilis környéke, 

Cegléd, Székesfehérvár). Veresék szerint az egész budapesti régiót hasonlóan kellett volna 

kezelni Budapesthez az ipartelepítések tekintetében.427      

 Fock Jenő, a Gazdasági Bizottság elnöke már 1962. február 2-án szorgalmazta, 

hogy az éves tervezések során törekedni kell arra, hogy az eredetileg előirányzottnál is 

jobban csökkenjen Budapest és környékének ipari súlya, valamint nagyobb mértékben 

növekedjen a vidék és az iparilag elmaradott területek részaránya. A Budapest környéki 

iparkorlátozások további szigorítása nem sokáig váratott magára. Ajtai Miklós 428, az OT 

elnöke 1962. április 3-án kiadta az utasítást, hogy meg kell akadályozni a Budapestről 

kitelepített üzemek Budapest környékén való elhelyezését, valamint a főváros környékén 

csak különösen indokolt esetben lehet még üzemi bővítés vagy rekonstrukció is, 

amennyiben az jelentős építéssel és létszámemeléssel jár. A 10.117/1962.sz. GB határozat 

alapján Ajtai utasítást adott a főosztályok felé az ipartelepítési irányelvek fokozottabb 

érvényesítése céljából. 1962. április 6-án utasította az OT főosztályvezetőit, hogy a II. 

ötéves tervidőszakban Budapestre és környékére tervezett beruházások lehetőleg az 

iparilag elmaradott vidékeken kerüljenek megvalósításra, a terven felüli fejlesztések, 

beruházások pedig mind az elmaradott vidéki városok felé irányuljanak. Mindezek alapján 

1962. június 7-én az OT már 8 Pest megyei és 3 Fejér megyei járásra is javasolta 

kiterjeszteni a korlátozásokat.429 Az új iparkorlátozási intézkedésekkel kapcsolatos 

                                                 
427 MOL OT TÜK. XIX-A-16b. Isz.: 00179/I/1961 OT. A budapesti üzemek vidékre telepítésének helyzete. 
Csergő János, Trautmann Rezső és Veres József átiratai az OT-hoz 1961 októberében. 
 
428 Dr. Ajtai Miklós (1914-1982) 1955-től az OT elnökhelyettese volt és 1961 szeptemberében lett a 
Tervhivatal elnöke, miközben a Távlati Tervezési Főosztály felügyeletét is megtartotta. 1967 márciusában a 
Minisztertanács elnökének helyettese lett és lemondott a Tervhivatal irányításáról, helyét Párdi Imre vette át. 
Forrás: Csízi [2007] (öáll.) i.m. 354.p. 
 
429 Pest megyében a budai, a váci, a szentendrei, az aszódi, a gödöllői, a monori, a dabasi és a ráckevei 
járásról és Vác városáról volt szó. Fejér megyében a bicskei járás egésze, valamint a székesfehérvári járásból 
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ellenállás természetesen most sem maradt el. A Pest megyei Tanácson kívül ugyanis újabb 

és újabb minisztériumok csatlakoztak a tervek felülvizsgálatához. Az Élelmiszeripari 

Minisztérium a sütő- hús- és tejiparra kérte a tilalmak feloldását (amelyet engedélyeztek 

is), a Könnyűipari Minisztérium 5, a távlati tervekben is szereplő könnyűipari üzemre kért 

kivételt tenni, a KGM pedig a korábbi, 10.155/1959 GB határozat alapján Budapest helyett 

a főváros környékére telepített „népgazdasági jelentőségű” üzemek továbbfejlesztése miatt 

aggódott. Czottner Sándor miniszter azt kifogásolta, hogy „Budapest környékének 

fogalma” túl sűrűn változik, ami lehetetlenné teszi a távlati tervezést. Kérte az illetékes 

szervektől a „Budapest környéke” fogalom legalább 10 évre való előre tisztázását. 

Trautmann Rezső miniszter viszont a tilalmi övezetek felállítását tartotta tervszerűtlennek. 

Úgy látta, hogy a tilalmi övezetek közé eső, tilalom alá nem tartozó, de telepítésre 

alkalmatlan helyeken is ipart fognak telepíteni, hogy a beruházások így kerüljenek 

közelebb Budapesthez. Nem tartotta helyesnek újabb és újabb területeknek a tilalmi 

övezetekhez való csatolását, amelyek az addigi területekhez „csápszerű nyúlványokkal” 

csatlakoztak volna, míg a közbeeső területeken továbbra is lehetett volna ipart telepíteni.430   

 Szolnok megyében már több mint egy évtizede húzódott a mezőgépgyártás egyik 

központjának számító, de már elavult Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Gépgyár 

felújításának kérdése. Noha a magyar népgazdaságon belül egyre fontosabbnak látták a 

mezőgazdaság felfejlesztését (amelyhez korszerű gépekre is szükség volt), mindig akadt 

ennél az ágazatnál fontosabbnak ítélt iparágazat, így a mezőgépgyártás fejlesztése egyre 

csak halasztódott. Sőt, megállapítható, hogy mind a II. hároméves-, de különösen a II. 

ötéves terv idején felgyorsult az ipar agrárgazdaságtól lényegében független fejlesztése – 

talán az egyetlen műtrágyagyártástól eltekintve. A magyar ipar az ekkoriban nagyüzemivé 

váló hazai mezőgazdaságot felvevőpiacként alig vette figyelembe.431  A II. ötéves tervben 

sem szerepelt a mezőgépgyártás különösebb fejlesztése, főként nem a kiemelt iparágak 

között. A Mezőgépipari Igazgatóságnál 1961 elején már azt is felvetették, hogy „egyáltalán 

van-e szükség perspektívában a magyar mezőgépiparra?” Akkoriban a magyar 

mezőgépgyártás részesedése a magyar mezőgazdaság gépesítésében igen csekély volt. A 

magyar gyártmányok nagy része korábbi szerződések miatt külföldre került (pl. a magyar 

                                                                                                                                                    
Martonvásár, Gyuró, Tardos, Kajászó és Baracska község, a dunaújvárosi járásból pedig Ráckeresztúr és 
Ercsi község tartozott a körbe. 
  
430 MOL OT TÜK. XIX-A-16b. Isz.: 0055/I/1962.OT. Az ipartelepítési korlátozások kiterjesztése.  
 
431 Pető-Szakács [1985] i.m. 408.p. 
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kombájnok Csehszlovákiába), míg a KGST megállapodások alapján több mezőgazdasági 

géptípus gyártásáról is le kellett mondani. A KGM álláspontja szerint a mezőgépipar ez 

igen anyagigényes ágazatok közé tartozott (és az ilyenek fejlesztésének háttérbe 

szorításáról rendelkezett az ötéves terv is), a minisztérium a továbbiakban inkább a 

malomgépipari fejlesztéseket „forszírozta” a mezőgépipar helyett. Hozzátették viszont, 

hogy „ha javul a gyártás gazdaságossága, nem kell lemondani az egész mezőgépiparról”. A 

Mezőgépipari Igazgatóság más, fejlettebb szocialista országokkal való összehasonlításban 

megállapította, hogy míg pl. Csehszlovákiában és az NDK-ban világos, kidolgozott 

koncepció alapján folyik a mezőgépipari termelés, addig Magyarországon rendszeres a 

gyártás ingadozása, a rohammunka és az alapvető elgondolásokban is gyakoriak a 

változások. Az import egyértelmű túlsúlya helyett a felső vezetésből Dögei Imre és Csergő 

János szorgalmazta a magyar mezőgazdaság gépellátásának belföldről való fedezését. 

Ebben a képlékeny, vitáktól hangos helyzetben a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági 

Gépgyár sem túl sok jóban reménykedhetett, főként ami az áhított új telephelyre való 

költözést illette.432 

 Az MSZMP KB 1962. június 28-29-én megtartott ülésén határozatot hozott, 

amelyben a gépipar termelékenységének növelését, a gyártmányféleségek csökkentését és 

a termelési szerkezetnek a híradástechnika, a műszeripar és a szerszámgépgyártás irányába 

történő átalakítását írták elő. Az előzetes elképzelések szerint 20 év alatt a gépipar 

termelését 7-9-szeresére (!) kívánták felfuttatni, amely az egész ipari termelésből már 

mintegy 40%-kal részesedett volna.433 A fenti irányelveknek megfelelően Szolnok 

megyében előbb állapotfelmérést végeztek a gépipari üzemekben, majd ennek alapján 

próbálták az elvárásokat teljesíteni. Szolnok megye 1963. március 9-én küldte meg az 

MSZMP KB IKO-nak a gép- és vasipari üzemek helyzetéről, a határozatok végrehajtásáról 

és a további feladatokról szóló határozati javaslatát. Ebből kiderül, hogy akkoriban a 

megyében 16 vas- és gépipari vállalat működött, amelyek közül az 5 legfontosabb 

minisztériumi irányítás alá tartozott, 6 tanácsi ellenőrzés alatt állt, míg a KISZÖV-höz 5 

KTSZ tartozott. A fentieken túl még két további vállalatot is ebbe a körbe soroltak.434 

                                                 
432 MOL M-KS-288-25/1961/11.ő.e. Jelentés a mezőgépgyártás helyzetéről. A Mezőgépipari Igazgatóság 
vezetője, Benkő László igazgató átirata Szurdi Istvánnak. 1961. február 17. 
 
433 Az MSZMP Központi Bizottságának határozata a gépipar helyzetéről és további feladatairól. 1962. június 
28-29. Forrás: A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1956-1962. 565-572.p. 
 
434 MOL M-KS-288-25/1963/18.ő.e. Jelentés az MSZMP KB 1962. június 28-29-i határozata alapján a 
Szolnok megyében lévő gép- és vasipari üzemek helyzetéről, a határozat végrehajtása érdekében tett 
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8. számú táblázat: Szolnok megye vas- és fémipari vállalatai és irányításuk (1963. március) 

 

Vállalat neve Irányítás 

Fémnyomó- és Lemezárugyár KGM 

Aprítógépgyár KGM 

Törökszentmiklósi Mezőgazdasági 
Gépjavító Vállalat KGM 

MÁV Járműjavító Üzemi Vállalat KPM 

Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat FM 

Szolnoki Vasipari Vállalat Helyi Tanács 

Törökszentmiklósi Vasipari és Gépjavító 
Vállalat Helyi Tanács 

Mezőtúri Villamossági és Géptechnikai 
Cikket Gyártó Vállalat Helyi Tanács 

Jászberényi Vasipari Vállalat Helyi Tanács 

Mezőtúri Vasipari Vállalat Helyi Tanács 

Kunszentmártoni Vasipari Vállalat Helyi Tanács 

Karcagi Általános szerelőipari KTSZ KISZÖV 

Törökszentmiklósi Vas- és Faipari KTSZ KISZÖV 

Jászberényi Műszerész KTSZ KISZÖV 

Jászárokszállási Mezőgazdasági KTSZ KISZÖV 

Kisújszállási Vas- és Fémipari KTSZ KISZÖV 

+ Vízgépészeti Vállalat, Kunhegyes  - 

+ GELKA Szolnoki Javító Részleg - 
   
Forrás: MOL M-KS-288-25/1963/18.ő.e. 212.p. 

     

  A jelentés a megye gépiparát „viszonylag fejlettnek” látta, amelynek részesedése a 

szocialista ipar egészéből folyamatosan növekedett (1958: 20% → 1962: 26%). A gépipari 

és vasipari vállalatok és KTSZ-ek növekedésének üteme általában meghaladta más 

                                                                                                                                                    
intézkedésekről. Határozati javaslat a további feladatokra. 1963. március 9. MSZMP Szolnok Megyei 
Bizottság, Kökény István.  212.p. 
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iparágakét. Noha a megelőző időszakban sok új gyártmánnyal435 álltak elő a Szolnok 

megyei üzemek, ezek egy része már nem felelt meg a korszerű követelményeknek, 

gyártmányaik egy részét magas anyagigény jellemezte és a viszonylag korszerű termékeket 

is jóval a világszínvonal feletti munkaráfordítással vagy az alacsony darabszám miatt nem 

gazdaságosan, a világpiacon nem versenyképesen állították elő. Jellemző, hogy – a 

Fémnyomót leszámítva – a 4 legjelentősebb minisztériumi gépipari vállalat 

gyártmánytípusainak mintegy 40-45%-a már 1959 előtt is gyártott termék volt. A nem 

előnyös tendenciák közé tartozott, hogy pl. a hűtőszekrények munkaráfordítása kétszerese 

volt a világszínvonalnak, míg az Aprítógépgyár termékei „előnytelenül anyagigényesnek” 

bizonyultak (pl. törőgépek), mások pedig elavultnak számítottak (pl. téglaprések). Ebben a 

jászberényi gyárban mintegy 4-500 gyártmányt javasoltak felülvizsgálni és az elavultság 

miatt törölni.436 Országosan ekkor közel kétmillió (!) volt az egyidejűleg gyártott 

iparcikkek száma, így indokoltan merült fel a termelés szétaprózottsága. Viszont a 

gyártmányok nagy száma ellenére igen nagy volt a hiánycikkek száma is.437 Az egyik 

legnagyobb gondot az jelentette, hogy a megyei üzemekben csökkent az exportra gyártás 

volumene. A jelentés elkészítésekor egyetlen tőkés országba sem szállítottak a megye vas- 

és gépipari termékei közül és az egyéb külföldi kereslet is minimálisra esett vissza a 

legfőbb minisztériumi üzemek gyártmányi iránt. Ennek az is oka volt, hogy a vállalatoknak 

nem volt lehetősége saját termékeinek külföldi termékekkel való összehasonlítására. Az 

üzemek gépállománya változatos képet mutatott: előfordultak már leromlott gépparkkal 

rendelkező üzemek is, de helyenként a gépállomány még 5 évesnél fiatalabb volt. Szinte 

minden üzemnél magasnak mutatkozott a különböző címeken kiesett munkanapok száma 

(betegség, baleset, igazolt és igazolatlan hiányzás). Főként a tanácsi és a szövetkezeti 

üzemekben volt feltűnően alacsony a technikusok és mérnökök száma, de az 

Aprítógépgyár műszaki dolgozói közel harmadának sem volt műszaki végzettsége. A 

legnagyobb baj éppen az utóbbi üzemben alakult ki, ahol a túl sokféle gyártmány miatt 

                                                 
435 Az új gyártmányok közé tartoztak a Fémnyomó- és Lemezárugyár alumínium ládái, eloxált alumínium 
dísztálcái, mosógépalkatrészei, hűtőelemei, „LEHEL” 100 literes hűtőszekrényei, 100 literes „SZUPER” 
kompresszoros hűtőszekrényei, 70 literes abszorpciós hűtőszekrényei. Az Aprítógépgyár részéről a 
cementipari- a vegyipari- és az élelemiszeripari gépek, a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Gépgyár részéről 
a palántaültető gépek jelentették az új termékeket. A Karcagi Általános Szerelőipari KTSZ pedig 
gyengeáramú-, villamosipari-, híradástechnikai berendezéseket, reléállomásokat és automata irányító 
berendezéseket is gyártott. 
 
436 MOL M-KS-288-25/1963/18.ő.e. 212-217.p. 
 
437 Csikós-Nagy [1996] i.m. 158.p. 
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áttekinthetetlennek bizonyult a termelés egésze, ezért sürgős profilrendezésre lett volna 

szükség.438   

 A termelékenység növeléséhez a legsürgősebb teendők közé tartozott a 

hűtőszekrénygyártás szalagosítása és a kompresszorok gyártásának megszervezése, az 

aprítógépgyári szerelések gépesítése és a mezőgazdasági gépgyártás új gyártelepre való 

költöztetése is Törökszentmiklóson.  A megyei pártbizottság a következőkben kérte a 

KGM segítségét: 

− adjanak konkrét, esetleg hosszabb ideig tartó helyszíni segítséget az 

Aprítógépgyár nehézségeinek megoldásához, a kooperációs nehézségeinek 

leküzdéséhez 

− a Fémnyomó esetében vizsgálják meg az alumínium edény és az autoszifon 

gyártás felfuttatását 

− Vizsgálják meg a KGM intézkedési tervébe beállított híradástechnikai 

alkatrészgyártás Szolnok megyébe telepítésének lehetőségeit (az üzemi 

épületek biztosítottak).439 

A megye helyi iparának szintjén 1962-re teljesen befejeződött a malmok 

villamosítása, miközben már ezt megelőzően 9 kisebb malmot is leállítottak (ezeket 

kedvezőtlen hatásfokkal üzemeltethetőnek tartották), mindeközben a téglagyárak többségét 

is korszerűsítették. Az iparnak a lakosság felé végzett közvetlen termelés is jelentősen 

növekedett.440 A KTSZ-ek javításban és szolgáltatásban dolgozó szakmunkásainak 

részaránya Szolnok megyében 98% volt, ami jóval meghaladta az országos 68%-ot. 

Megoldandó feladatot jelentett viszont, hogy a szövetkezetek általában elavult, 

korszerűtlen eszközökkel és módszerekkel végezték a javító és szolgáltató 

tevékenységüket. Ezen a területen állandó volt a helyiséghiány és az alkatrészellátás sem 

volt folyamatosan biztosított. Ugyanazon a szakmai területen a termelés még mindig 

harmadával magasabb volt városban, mint vidéken.441   

 1963. április 18-án az Országos Tervhivatal átiratot intézett a Gazdasági 

Bizottsághoz, amelyben – még nem egészen a zajló ötéves terv felénél – a II. ötéves 

                                                 
438 MOL M-KS-288-25/1963/18.ő.e. 212-217.p. 
 
439 Uo. 222-224.p. 
 
440 MOL M-KS-288-25/1963/24.ő.e. Jelentés a megye ötéves helyi iparfejlesztési tervéről. 104.p. 
 
441 MOL M-KS-288-25/1963/31.ő.e. Tájékoztató jelentés a szolgáltatások alakulásáról az 1961-1962. 
években és az 1963. év első negyedévében. Öáll.: Oláh György. 1962. május 27. 21.p. 
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tervidőszak tervezése során elkövetett kapkodásról és a következő, III. ötéves 

tervidőszakba való átmenetről írnak. Ebből az átiratból kiderül, hogy az OT szerint az 1963 

után induló beruházások egy részét bizonytalannak kellett tekinteni, mert a II. ötéves terv 

jóváhagyásakor „a továbbfejlődés iránya még nem volt eléggé megalapozott, a tervek 

nemzetközileg még nem voltak eléggé egyeztetve, így nem adtak támpontot a fejlődés 

további lehetőségeire, követelményeire”. Vagyis az ötéves terv irányvonalát elkapkodták. 

Megtudható, hogy a II. ötéves tervben tételes beruházási tervet csupán az 1961-1963 

közötti időszakra lehetett véglegesnek tekinteni, a következő évekre szóló tervek csupán 

ajánlásként foghatók fel. A folyó ötéves terv utolsó két évének beruházási programját 

alapvetően a III. ötéves tervre való felkészülés jegyében kellett megváltoztatni, amely 

egészen másként festett, mint az 1961-ben – két évvel azelőtt – látszott. Akkor úgy 

fogalmaztak, hogy „a III. ötéves terv egyre több követelménye tisztázódott”. Már ekkor 

egyértelmű volt, hogy a tervezetthez képest jócskán elmaradt a mezőgazdaság termelése, a 

beruházások nemzetközi szinten való összehangolása, valamint a reáljövedelmek 

emelkedése és a lakás- szociális- kulturális- és áruellátás. Az előirányzott 180 milliárd ft-

nyi beruházás pedig az előzetes becslések alapján 1965 végére el fogja érni a 204,3 

milliárd ft-ot. A tervezettnél gyorsabban fejlődött a vegyipar (főként a műtrágya-, 

növényvédőszer- és műanyaggyártás), a konzervipar és a lakásépítés. Összességében azért 

megállapították, hogy a II. ötéves terv beruházási terve alapjaiban az eredeti tervek szerint 

valósul meg és a III. ötéves terv kidolgozása kedvezőbb körülmények között fog folyni, 

mint a II. ötéves tervé.442  

 Az egyes ipari üzemek, illetve telephelyek kategóriákba sorolása nem csak a 

Budapestről kitelepítendő ipari egységekre vonatkozott. Erről tanúskodik a Könnyűipari 

Minisztérium Helyi Ipari Főosztályán 1965. július 19-én készült jegyzőkönyv is. Ekkor – a 

Szolnok Megyei Tanács két képviselőjének443 jelenléte mellett – kategóriákba sorolták a 

megyei tanács fennhatósága alá tartozó vállalatokat is. Az összesen 13 ipartelep közül 

egyetlen került a legkiemeltebb (I/a) kategóriába, egy pedig I. kategóriás lett (a Szolnok 

Megyei Tanács Vasipari Vállalatáról és az Építőanyagipari Vállalat Homok- és 

Kavicskitermelő Üzeméről van szó). A III., felszámolandó kategóriába viszont 3 

telephelyet soroltak, éspedig a Szolnok Megyei Asztalosipari Vállalat jászberényi és 
                                                 
442 MOL OT TÜK. XIX-A-16b. Isz.: 0059/I/1963. Jelentés a II. ötéves terv időszakáról a III. ötéves terv 
időszakára való átmenet kérdéseiről.  
 
443 A Szolnok Megyei Tanácsot Dr. Polonyi Szűcs Lajos tanácselnök helyettes és Pintér Dezső, a megyei 
tanács ipari osztályának vezetője képviselte. 
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jászárokszállási telepeit, a szintén jászberényi Csökkent Munkaképességűeket 

Foglalkoztató Vállalatot és az Építőanyagipari Vállalat egyik telepét. A két jászsági 

telephellyel működő Asztalosipari Vállalatot az épület- és telephelyi adottságok 

tarthatatlansága miatt 1970-ig teljesen felszámolni tervezték, míg a csökkent 

munkaképességűek munkahelyét költségvetési irányítás alá vonták.444     

 

A II. ötéves tervidőszak értékelése 
 

 A Központi Népi Ellenőrzési Bizottság 1966. április 12-i keltezéssel adta ki a II. 

ötéves terv teljesítéséről szóló anyagát. A 46 oldalas összefoglalóban több önkritikus elem 

is megfogalmazásra került. A jelentés elején olvasható, hogy a II. ötéves terv a II. 

hároméves tervben elkezdett gazdaságpolitika folytatása volt. Ennek során öt esztendő alatt 

az ipari termelés 47-48%-kal, a mezőgazdasági termelés 12-14%-kal, a nemzeti jövedelem 

pedig 26-28%-kal emelkedett. A népgazdaság fejlődésének fontos arányai azonban mégis a 

tervekben vázoltaktól eltérően alakultak, hiszen az ötéves terv fejlesztési koncepciói több 

ágazatban is előnytelenül módosultak, ami leginkább a beruházási politikában és a 

beruházási gyakorlatban jelentkezett. Az egyik legkomolyabb hibaként – szinte immár a 

szocialista beruházáspolitika kötelező velejárójaként – leírták, hogy a terv célkitűzéseivel 

szemben uralkodó maradt az új objektumok létesítésére való törekvés szemben a 

rekonstrukciókkal, a korszerűsítésekkel és a kisebb beruházásokkal. Erőteljes maradt a 

hagyományos (bázis) szerkezethez való ragaszkodás, az elhúzódó beruházások pedig 

hátráltatták az egészségesebb struktúra kialakítását.  Az I. ötéves terv lerakott alapjai tehát 

igencsak makacsnak bizonyultak. A régi struktúrában eszközölt befektetések nem 

nyújtották a várt eredményt: zömében csak a mennyiségi fejlesztés többletével lehetett 

számolni, miközben az elvárt intenzív, minőségi fejlesztés a háttérbe szorult. Tehát a 

tervben foglaltakkal ellentétben a megvalósulás során ismét csak inkább a fejlesztés 

extenzív iránya érvényesült, de makacs tünetként maradt meg a termelőeszközökkel való 

pazarlás és a munkaerővel való „laza gazdálkodás” is. Ráadásul a KGST 

együttműködésben is kevesebb eredmény jelentkezett a vártnál.445   

                                                 
444 MOL M-KS-288-26/1965/17.ő.e. 60-61.p. 
 
445 MOL OT TÜK. XIX-A-16b. Isz.: 00183/V/66.OT. Tájékoztató a II. ötéves terv teljesítéséről. Kiadja a 
Központi Népi Ellenőrzési Bizottság. Budapest, 1966. április 12. Varga György elnök. 1-5.p. 
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 A jelentés iparágankénti összesítésénél a könnyűipari fejlesztés nem kellő 

megalapozottságát a cellulóz- és a papírgyártás közötti aránytalanság példáján keresztül 

szemléltették, amelyet éppen egy szolnoki példával támasztottak alá. Az 1965-ben 

legyártott 28 ezer tonna cellulóznak csak a felét tudták a papírgyárak feldolgozni: az 

aránytalanságot „kényszerű exporttal” sem lehetett megoldani, így a 8 ezer tonna 

kapacitású szolnoki üzemet 3 hónapra le kellett állítani, hogy ne termeljen újabb 

feldolgozhatatlan cellulóz-felesleget. A bútoripar esetében hibaként rótták fel, hogy a 

beruházási eszközök 60%-át az elaprózott, kedvezőtlen termelési adottságokkal rendelkező 

helyi ipar használta fel és csak 40% jutott a nagyüzemeknek. Az építőanyagipar esetében 

úgy szűntettek meg több magas önköltséggel termelő téglagyárat, hogy közben időben 

elhúzódott a blokkos (különösen a paneles) építési mód szélesebb körű alkalmazásának 

bevezetése, így az építőipar igényeit egyetlen évben sem sikerült kielégíteni (hiába a 

téglatermelés 8%-os növekedése). A téglahiány miatt nem valósulhatott meg az ötéves terv 

célkitűzése, hogy minél több magánlakás épülhessen, enyhítve a súlyosbodó 

lakásínségen.446    

 Kiderült, hogy a II. hároméves tervben jelentősen, 54%-kal volt kedvezőbb a 

termelő állóalapok 100 ft-os növekedésére jutó nemzeti jövedelem emelkedése, mert 

ezúttal már túlsúlyban voltak a bővítő jellegű, új létesítmények a hároméves terv 

korszerűsítő, rekonstrukciós beruházásaival szemben (amelyet itt is megfogalmaztak, de a 

megvalósítás során a terv egészen más irányt vett). Gyakori eset volt, hogy előnyben 

részesítették a kapacitást bővítő beruházásokat a fejlesztő jellegű beruházásokkal szemben 

még ott is, ahol kapacitástartalékok voltak. Rendszeresen előfordult, hogy nem a 

legkorszerűbb gépeket szerezték be, a segédfolyamatok korszerűsítését pedig 

elhalasztották, ha az üzem modern is volt. A gépipar általános jelensége volt, hogy 

amennyiben a magyar iparnak sikerült is korszerű terméket előállítania, az csak 5-6 év 

késéssel jelent meg a külföldi piacon, de összességében is csak kevés jó műszaki 

színvonalú termékkel tudott a magyar népgazdaság megjelenni a tőkés piacon. A 

piackutatás teljes hiányát jelzi, hogy olyan gyártmányokat is kifejlesztettek, amelyekre 

nem is volt kereslet a piacon. Részben a gyártmányok alacsony műszaki színvonala miatt 

szinte krónikussá vált a nagyfokú rendeléshiány. A műszaki fejlesztés és a termelékenység 

növekedése ellen hatott a mezőgazdaságból felszabaduló és az ipar felé áramló munkaerő 

nagy nyomása is: a tervidőszakban az előre kalkulált 75 ezer helyett 250-300 ezer fő (!) 

                                                 
446 Uo. 10-11.p. 
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áramlott a mezőgazdaságból az iparba, jórészt szakképzetlen munkaerőként.447 A II. ötéves 

tervidőszak során teljesített ipari beruházásokból csak 10,4% jutott a könnyűiparra, 23,3% 

az élelmiszeriparra, viszont 61,6% a nehéziparra (a bányászattal együtt utóbbi érték viszont 

már 81,2%). Az iparilag elmaradott területeken a nehézipar összességében „csak” 58,2%-

kal részesedett.448 

 A II. ötéves terv konklúzióját megvonó jelentésekből kiderül, hogy a tervekben 

nem számoltak a gazdaság extenzív fejlesztési lehetőségeinek kimerülésével, ugyanis a 

tervidőszak alatt a munkerőfelesleg kezdett kimerülni, sőt ismét munkaerőhiány ütötte fel a 

fejét. Valóságos munkaerőhiány általában csak kevés helyen fordult elő, a legtöbb esetben 

csak a munkaerőkapacitás alacsony fokú kihasználtságából adódtak a problémák. Sokfelé 

előfordult, hogy a nehezebb munkakörök ellátatlanul maradtak, míg ugyanott a könnyebb 

munkáknál munkaerő bőségről beszélhettek. A fentiekből adódóan a gazdaságirányítás 

vezetőinek immár el kellett gondolkodniuk azon, hogy párhuzamosan a mezőgazdaságból 

felszabaduló munkaerő elapadásával a nehéz fizikai munkák addig halogatott gépesítése 

elkerülhetetlenné válik a következő tervidőszakokban. A gépi beruházásokkal rengeteg 

férfi munkaerőt lehetett volna már addig is felszabadítani, főleg a százezreket foglalkoztató 

anyagmozgatási-rakodási munkák területén. Azonban – ha ez többnyire csak a 

létszámkihasználás extenzív gyakorlatából adódott is – tömegesen előfordult 

munkaerőhiány, amelynek az alábbi következményei voltak: 

− a vállalatok ezzel indokolták a tervtől való elmaradásukat 

− a munka- és üzemszervezési tevékenységet sok helyen elhanyagolták 

− jelentős volt a túlórázás 

− lazult a munka- és bérfegyelem 

− „egészségtelen mértékűvé” vált a munkaerő vándorlása 

− a meglévő létszámot nem racionálisan használták ki. 449    

A fenti okokból következtette a Munkaügyi Minisztérium a gazdaságtalan 

termelést. A munkaerőgazdálkodás problémáinak további fő összetevői az ifjúság helyzete, 

a női munkaerő kérdése, az „idényágazatok” munkaerőkérdésének megoldatlansága és 

                                                 
447 Uo. 16-24.p. 
 
448 Bartke István [1971]: Az iparilag elmaradott területek ipari fejlesztésének főbb közgazdasági kérdései 
Magyarországon. Akadémiai, Bp. 152.p. 
 
449 MOL M-KS-288-26/1966/15.ő.e. A második ötéves tervben végbement gazdasági fejlődés és a 
gazdaságpolitikai célkitűzések teljesítésének értékelése. Munkaügyi Minisztérium, 1965. március 18. 162-
174.p. 
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ebben a mezőgazdasági munkaerő körüli bizonytalanságok jelentették. Komoly gondot és 

megoldatlan feladatot jelentett ekkoriban „a gimnáziumokból tömegével kikerülő 

szakképzetlen ifjúság” kérdése, akik zömében az adminisztrációban kerestek és találtak 

maguknak munkát. Továbbra is elhúzódó problémaként élt tovább a női munkaerő 

foglalkoztatásának megoldatlansága (a korabeli párt- és állami vezetés hallani sem akart a 

nők tradicionális családfenntartó-háztartásbeli szerepének megmaradásáról). Éppen ezért 

beszéltek „a férfi-nő dolgozói arány szükséges mértékű javításának elmaradásáról”. 

Rendszeresen előfordult, hogy a nem családfenntartó vagy nem egyedülálló nők jelentős 

része „csak igényeinek, elképzeléseinek megfelelő munkalehetőség esetén” állt munkába. 

Közben a mezőgazdaságban dolgozók létszámának csökkenését már nem elsősorban az 

1949 óta tartó elvándorlás, hanem a kiöregedés okozta. A tervidőszak végén 1,1 milliós 

TSZ-tagság 63%-a 50 éven felüli, ezen belül jelentős hányaduk pedig 60 éven felüli volt. A 

megoldást csak a falusi fiatalok elvándorlásának megakadályozása és szakképzésük 

megszervezése jelenthette. Mind a mezőgazdaságban, mind pedig más idényágazatokban 

(építőipar, élelmiszeripar) jellemző volt, hogy idénykor munkaerőhiány, „holt szezonban” 

pedig munkaerőfelesleg ütötte fel a fejét.450   

 A II. ötéves tervben kiemelten fejlesztendő iparágak közül nem történt érdemi 

előrelépés a szerszámgépipar, a műszeripar és a híradástechnikai ipar terén sem, sőt a 

szerszámgépiparnak az egész gépiparhoz számított aránya és a szerszámgépipari export 

még valamelyest csökkent is. Úgy tűnt tehát, hogy ez az ötéves terv is több és nagyobb 

fejlesztési célt tűzött a magyar népgazdaság elé, mint amennyit az ország a saját 

erőforrásaiból elbírt volna. Jelentős eredményt sikerült viszont elérni a szovjetek által is 

szorgalmazott konzervipar fejlesztése terén, amelynek termelése mintegy kétszeresére nőtt, 

hasonlóan a mélyhűtött áruk előállításához. Az élelmiszeripar 16 iparágából a terv 

összesen 9-et jelölt meg fejlesztendőként, így túlságosan sok iparágban folyt volumenében 

csekély beruházás (pl. a cukor- sör- és konzervipari rekonstrukciók akár 10-15 évig is 

elhúzódhattak). Az eredeti ötéves terv beruházásainak több mint 20%-a nem valósult meg 

a tervidőszakban: ennek oka elsősorban a beruházások időbeli elhúzódása volt. Általában 

csak a tervezés jó 25-50%-kal több időt vett igénybe az indokoltnál. A tervcél 

meghatározása és a kivitelezés megkezdése között általában 3,5 év telt el, amely már akkor 

a tervezési gyakorlat reformját vetette fel. Ráadásul az előkészítés után a megvalósítási idő 

is túl hosszúra nyúlt, ami általában 2,5-szerese volt az optimálisnak (pedig a tervben a 

                                                 
450 Uo.  
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műszakilag indokolt időnek a kétszeresét irányozták elő). A beruházások során az elvárt 

gyorsaság és rugalmasság elmaradt a világgazdasági kapcsolatok miatt elvárttól. Erős 

gyanúként vetődött fel, hogy a beruházások megkezdésnek kierőszakolására mind a 

vállalatoknál, mind a minisztériumoknál, mind az Országos Tervhivatalnál tudatos 

pénzügyi alátervezés folyt, hogy aztán a kivitelezés közben derüljön ki, hogy a megkezdett 

építkezés valójában jó 10%-kal, a később a programba bekerült beruházások esetében 

pedig 20-25%-kal többe kerül a tervezettnél.  Utóbbi, a terven kívüli beruházások aránya 

továbbra is számottevő volt az iparban (mintegy 14 milliárd ft), de még mindig 

alacsonyabb, mint a mezőgazdaságban vagy a közlekedésben.451 Arra, hogy a beruházások 

sokszor lényegesen többe kerültek, mint amit a tervekben megfogalmaztak, az MSZMP 

KB IKO néhány példával is szolgált. Ráadásul a magasabb árakat figyelembe véve az 

ötéves tervet 113% helyett már csak 93%-ra teljesítette volna a magyar népgazdaság.452 

 

9. számú táblázat: Az eredeti és a módosított beruházási összeg egyes beruházások 

esetében (millió ft) 

 

Beruházás megnevezése Eredeti beruházási összeg 1964-ig módosított 
beruházási összeg 

TVM, Szuperfoszfát Üzem 136,7 238,0 

Sertésvágóhíd hűtőház, 
Budapest 119,5 199,3 

Szegedi Szalámigyár, 
rekonstrukció 33,5 66,7 

 
Forrás: MOL M-KS-288-26/1966/15.ő.e. A népgazdasági tervezés néhány problémája a teljesítés tükrében. 

184.p. 

    

 A II. ötéves tervidőszakban tovább folytatódott Szolnok megye iparosítása, s bár a 

megye továbbra is mezőgazdasági jellegű megye maradt (ennek alapvető megváltoztatása 

nem is lehetett volna és nem is volt kitűzendő cél), a megyeszékhely, Szolnok ennek az öt 
                                                 
451 MOL OT TÜK. XIX-A-16b. Isz.: 00124/IX/1965. A II. ötéves terv koncentrálási célkitűzéseinek 
realizálása az ipari beruházásoknál. 
 
452 Kornai János az eredmények szépítésének ezt a szocialista rendszerre oly jellemző gyakorlatát nevezte 
„tervgazdasági spekulációnak”. Forrás: Kornai János [1990]: A gazdasági vezetés túlzott központosítása. 
Kritikai elemzés könnyűipari tapasztalatok alapján. KJK, Bp. 117.p. 
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esztendős ciklusnak a végén lett ipari jellegű település. Az ipar fejlődésén belül a 

leggyorsabb a vegyipar és a gépipar fejlődése volt, míg a könnyűipar és az élelmiszeripar 

továbbra is lassúbb fejlődést mutatott. Az iparban foglalkoztatottak száma mintegy 5 ezer 

fővel nőtt az 5 esztendő alatt: ezek közel 2/3-a a minisztériumi iparban, negyede a 

szövetkezeti iparban dolgozott és csak 5,7 %-uk a magánkisiparban.453 Az ipar 

össztermelésének értékéből 87,3% a minisztériumi, 5,6% a tanácsi, 6% a szövetkezeti és 

1,1% a kisiparban valósult meg.454 A megye ipari termelésének mennyisége 46%-kal 

növekedett, amelynek fele a termelékenység emelkedéséből fakadt. Továbbra is 

megoldatlan maradt a női munkaerő foglalkoztatásának kérdése, a helyzet egyértelműen 

Szolnokon volt a legrosszabb ebben a tekintetben. 1964-ben megyeszerte az aktív keresők 

28,3%-a került ki a nők köréből. Noha a megye ipara ismét jelentős fejlődésen ment 

keresztül, az 5 esztendő alatt mintegy 16 ezer fővel csökkent a lakosság, amely elsősorban 

az elvándorlás számlájára volt írható. A városi lakosság 40,8%-át, a falusi-tanyasi lakosság 

59,2%-át tette ki a megye népességének.455  

 A megyén belül ismét a megyeszékhely, Szolnok mutatta a legdinamikusabb 

fejlődést: a város lakossága a tervidőszak alatt további 19%-kal, átlagosan évi 2200 fővel 

növekedett és 1965-re elérte a 60 ezer főt.456 A népesség dinamikus növekedésének a fele 

származott a természetes szaporodásból és fele a bevándorlásból. Amint már említettük, 

Szolnok ebben a tervidőszakban vált ipari várossá, hiszen immár az összes foglalkoztatott 

57,8%-a dolgozott az iparban és a közlekedésben (ugyanez a megyében – Szolnokot is 

beleszámítva – még csak 30,1% volt). Az összes foglalkoztatottnak még közel fele (44,7%) 

fizikai munkásként dolgozott. A nők foglalkoztatási mutatói valamelyest javultak, az 

ötéves ciklus alatt a női foglalkoztatottak száma 3,5%-kal növekedett. Összességében 

Szolnok urbanizációja és iparosodása nemcsak megyei szinten, hanem országos szinten is 
                                                 
453 MOL M-KS-288-5/383.ő.e. Az MSZMP PB 1965. december 21-én megtartott ülése. Az MSZMP Szolnok 
Megyei Végrehajtó Bizottságának jelentése Szolnok megye helyzetéről és további fejlesztésének főbb 
kérdéseiről. 131-133.p. 
 
454 MOL M-KS-288-26/1965/17.ő.e. 39.p. 
 
455 MOL M-KS-288-5/383.ő.e. 131-133.p. 
 
456 Bartke István az iparilag elmaradott megyék településeinek körében Szolnokot – az iparban 
foglalkoztatottak magas száma miatt – I. kategóriás városnak nyilvánította. Az Alföldön ebbe a kategóriába, 
ahol legalább 20 ezer ipari dolgozó élt, csak Szeged, Debrecen, Kecskemét és Békéscsaba tartozott, valamint 
a Dunántúlról Szombathely és Kaposvár. Szolnok megyének II. kategóriás települése nem volt (10-20 ezer 
ipari dolgozó egy településen). A III. kategóriába sorolt Szolnok megyei városok közül viszont mindegyik 
veszített népességéből ebben a tervidőszakban: ide tartozott Jászberény, Törökszentmiklós, Karcag, Mezőtúr, 
Kisújszállás és Túrkeve. Mezőtúr 1400, Karcag és Túrkeve pedig egyaránt 1300 főt veszített lakosságából 
egyetlen ötéves periódus alatt! Forrás: Bartke [1971] i.m. 116-117.p.  
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kiugróan erős volt, amit az is mutat, hogy ebben az időszakban Szolnok az ország 5 

leggyorsabban fejlődő vidéki városa közé tartozott. A város népességének dinamikus 

növekedésével továbbra sem tudott lépést tartani a lakásépítés, így a lakás-kérdés a város 

legkomolyabb problémája maradt mindannak ellenére, hogy a II. ötéves tervben korábban 

„példa nélküli” lakásépítkezések folytak: összesen 2859 új lakás épült fel. A népesség 

számának növekedését csak csekély mértékben múlta felül a lakásállomány 21%-os 

növekedése, így Szolnokon továbbra is az országos átlagnál rosszabb volt a 100 lakásra 

jutó lakosság száma (100 lakás/386 fő).457 A lakásépítéseken belül az állami lakásépítések 

részaránya csak 17%-ra rúgott, így pedig igen nehéz volt kielégíteni az évenkénti 2147 (!) 

lakásigénylő családnak a városi tanácshoz befutó kérvényeit.458   

 A II. ötéves terv során – az ezt megelőző két szocialista tervidőszak 

összehasonlításában – Szolnok megyében ekkor jutott a beruházások legnagyobb része az 

iparba. Az összes beruházásokon belül ez az arány az I. ötéves tervidőszak során 20%, a II. 

hároméves tervidőszak idején 30%, a II. ötéves terv első négy esztendeje után pedig 

mintegy 40% volt.459 Ne feledjük, Szolnok megyét a szocialista időszak során mindvégig 

elsősorban mezőgazdasági jellegű megyének tartották, sőt – amint arról korábban szóltunk 

– az ország mezőgazdaságának legjelentősebb mintakörzeteit is itt kívánták létrehozni: 

nem véletlen tehát, hogy a beruházásokból a mezőgazdaság hasította ki a nagyobb részt. A 

II. ötéves terv során végül a következő fontosabb ipari beruházások történtek a megyében: 

− TVM, új kénsav- és szuperfoszfát gyár, Szolnok 

− Állatifehérje Feldolgozó Vállalat, Szolnok (az előző, hároméves tervből 

húzódott át) 

− Országos Papíripari Vállalat Szolnoki Gyáregysége, új erőmű 

− Újszászi Gabonatároló 

− Finommechanikai Vállalat Törökszentmiklósi Gyáregysége 

− Építőipari és Szerelő Vállalat telephelye, Szolnok 

− Szolnoki Cukorgyár rekonstrukciója 
                                                 
457 A 100 lakásra jutó lakók átlagos száma országos viszonylatban 342 fő volt. Forrás: MOL M-KS-288-
5/383.ő.e. 136.p. 
 
458 Sipos Károly [1966]: Szolnok város a második ötéves terv idején. In: Jászkunság, 1966. 12. évf./4. szám. 
152-161.p. A súlyos szolnoki lakáshiányt szemlélve kérdőjeleződnek meg igazán azok a gondolatok, 
amelyeket az 1980-as évek elején fogalmaztak meg földrajzos körökben. Kijelentették, hogy az alföldi 
ipartelepítések esetében „a dolgozók nagy része számára nem kell lakásokat építeni, csak esetleg járulékos 
beruházásokat létrehozni”. Vö.: Zoltán [1980] (szerk.) i.m.120.p.  
 
459 Tóth [1965] i.m. 6.p. 
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− Szolnok Megyei Gépjavító Vállalat korszerűsítése 

− Tisza Bútoripari Vállalat Szolnoki Gyáregysége, rekonstrukció 

− megkezdték a Karcagi Kenyérgyár építését 

− megkezdték a földgáz-vezeték kiépítését Szolnok és Budapest között 

− további korszerűsítés, fejlesztés volt még a Tisza Cipőgyárban, a 

Törökszentmiklósi Baromfifeldolgozó Vállalatnál és a MÁV Járműjavító 

Üzemi Vállalatnál.460 

A tervidőszak kétségkívül legnagyobb volumenű megyei ipari beruházása 

Szolnokon zajlott: a kénsav- és szuperfoszfátgyár Szolnokra telepítését elsősorban az 

indokolta, hogy a város a műtrágyát felhasználó mezőgazdasági terület középpontjában 

helyezkedett el. Mivel a műtrágya alapanyaga, a szuperfoszfát 40%-ban kénsavat 

tartalmaz, először a kénsavgyártást kellett megkezdeni. Még az I. ötéves tervben épült első 

kénsavüzemet előbb több mint 50%-kal kibővítették (1963), majd két új üzem építése is 

megkezdődhetett: az egyik a „szovjet kénsavüzem” 120 ezer tonna, a másik pedig a 

„lengyel kénsavüzem” 100 ezer tonna kénsav éves kapacitással (átadásuk 1963-ban, illetve 

1964-ben történt meg). Az összes kénsavtermelés így 1965-re már évi 315 ezer tonnára 

rúgott, így már elegendő kénsav állt rendelkezésre a szuperfoszfát üzem részére (amelyet a 

későbbiekben kétszeresére terveztek bővíteni). Egyébként a „szovjet kénsavgyár” volt az 

első olyan vegyipari beruházás az országban, ahol a gépek és a technológiai berendezések 

nagyobb részét a szabadban helyzeték el. A TVM-en belül már ekkor megkezdték egy 

porfestékgyár és egy mosószerüzem építését is. Az „Ifjúság a vegyiparért” mozgalom 

keretében a KISZ védnökséget vállalt a vegyipar felett, ezzel is elősegítve a beruházások 

időben való elkészítését. A kénsavgyártás fellendítésére összesen 620 millió ft-ot 

költöttek.461 

1961-ben adták át az Állatifehérje Feldolgozó Vállalatot Szolnokon, melynek 

befejezése még a hároméves terv időszakából csúszott át erre a tervidőszakra 1964-ben 

készült el a Szolnoki Papírgyár erőműve. A Szolnoki Cukorgyárban előbb egy létisztítót 

adtak át 270 vagon répa/nap kapacitással (1961), majd elkészült a répaoldal 

rekonstrukciója 1964-ben. 1963-ban készült el az Építőipari és Szerelő Vállalt 

                                                 
460 A beruházásokról: Tóth [1965] i.m. 7.; 12.p.; Beruházási adattár 1950-1971; Baktai Ferenc-Tatai Zoltán 
[1965]: Megvalósult tervek. A második ötéves terv nagy létesítményei. Kossuth, Bp. 98-101.p. 
 
461 Baktai-Tatai [1965] i.m. 98.p.; Beruházási adattár 1950-1971. 148.p. 
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telephelye.462 A Szolnok Megyei Gépjavító Vállalat korszerűsítésére mintegy 40 millió ft-

ot költöttek: az üzem az új szállítópályás szerelőcsarnokkal immár évi mintegy 20-25 ezer 

dieselmotor „kórházává” vált (azelőtt elsősorban SZ 80-as és 100-as traktorok 

nagyjavításával, valamint mezőgazdasági kisgép- és vasszerkezetek gyártásával 

foglalkoztak). Innentől már az SZ 100-as, a DT 54-es és a Csepel gyártmányú 

traktorhajtóművek javítása, valamint alkatrészek gyártása lett a fő profil. Az üzem teljes 

átalakítását csak 1966-ban fejezték be, ekkorra a 450 fős munkáslétszámot 800 főre 

emelték. A II. ötéves terv során, 1962-ben épült fel a 600 vagonos befogadóképességű 

Újszászi Gabonatároló is közel 23 milliárd ft-os beruházási költséggel. Az újszászi tároló 

főként búza tárolására épült, amelybe a jászberényi és a szolnoki járás termését fogadták 

be. Ebben az ötéves tervben az állam mintegy félmilliárd ft-ot költött tárházakra: 

Kecskeméten és Orosházán az újszászival megegyező kapacitású, de Mosonmagyaróváron 

1300 vagon befogadóképességű tárolót adtak át. 463           

 A II. ötéves terv előkészítése során felmerült ipartelepítési koncepciók közül az 

MSZMP Szolnok Megyei VB által az MSZMP IKO-hoz benyújtott anyagból gyakorlatilag 

semmi sem valósult meg (ezeket az elgondolásokat az OT már a terv megindulása előtt 

lesöpörte az asztalról). Azért érdemes átgondolni, mennyivel kedvezőbben alakulhatott 

volna az ipar megyén belüli területi eloszlása (decentralizációja), amennyiben 

megvalósulnak a megyei szervek által igényelt beruházások. Emlékeztetőül, a nem 

támogatott beruházások közé sorolandó a száraztészta- és ostyagyár, illetve a tégla- és 

cserépgyár Karcagon, az élelmezésipari gépgyár Kunszentmártonban, a vegyszergyár 

Tiszafüreden, a téglagyár Jászapátin, a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Gépgyár másfél 

évtizede halogatott rekonstrukciója, de ebbe a kategóriába tartozik négy meghiúsult 

szolnoki üzem is, így a szárazjéggyár, a rostlemezgyár, az épületelemgyár és a műszál 

feldolgozó üzem is.464 Az OT 1960-as tervéhez képest nem valósult meg a TVM 

porfestékgyára, a Szolnoki Autódarujavító Vállalat és az Aprítógépgyár bővítése, mégis 

megvalósult viszont az Újszászi Tárház, amelyet 1959-ben tervbe vettek, aztán átmenetileg 

törölték a tervből. Mint láthattuk, megvalósult viszont a TVM két új kénsavgyára, a 

                                                 
462 Kaposvári [1969] (szerk.) i.m. 55.p. 
 
463 Baktai-Tatai [1965] i.m. 100-101.p.; Beruházási adattár 1950-1971. 153.p. 
 
464 Vö. MOL M-KS 288-25/1959/14.ő.e. A megye iparfejlesztésének kérdései. 85.p. 
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Szolnoki Cukorgyár, a Szolnoki Papírgyár és a Tisza Cipőgyár rekonstrukciója és a 

Törökszentmiklósi Baromfifeldolgozó Vállalat bővítése. 465 

 Szolnok megye 1961 és 1965 közötti iparfejlesztésének kapcsán elmondhatjuk, 

hogy az alföldi megyék vonatkozásában ismét itt zajlott a legnagyobb volumenű 

beruházás, a Tiszamenti Vegyiműveknél. A megye jelentősebb új, a minisztériumi iparra 

vonatkozó fejlesztéseinek felsorolása ezzel és az Újszászi Gabonatárolóval véget is ér. 

Ebben a tervidőszakban a többi alföldi megyében (Hajdú-Bihar megyét leszámítva) 

számszerűen mindenütt több országos jelentőségű ipari beruházás zajlott, igaz, a 

beruházások abszolút értéke csak Békésben és Hajdú-Biharban haladta meg kevéssel a 

Szolnok megyei értéket. 1961 és 1965 között az alföldi megyék legnagyobb beruházásai 

ismét országos szinten is számottevőnek számítottak, de a legnagyobb országos 

beruházások nagyságrendjét csak megközelíteni tudták. Utóbbiak közé tartoztak pl. a TVK 

műtrágya gyára (2,349 milliárd ft), a Dunai Cement és Mészmű Vácott (1,811 milliárd ft), 

a Dunai Vasmű hideghengerműve (1,555 milliárd ft) vagy az Ózdi kohászati Művek 

átépítése (1,067 milliárd ft).466 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
465 Vö. MOL OT TÜK. XIX-A-16b. 2-00144/VI/1960. Beruházási terv, Szolnok megye.  
466 Beruházási adattár 1950-1971.  
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10. számú táblázat: A legjelentősebb új alföldi ipari beruházások a II. ötéves 

tervidőszakban 

 

Sorrend Új ipari beruházás megnevezése Beruházási érték (millió 
ft) 

1. TVM, Szolnok: új kénsavüzem, szovjet és 
lengyel kénsavgyár 620 

2. Gördülőcsapágygyár, Debrecen (1960-1963) 611,5 

3. Orosházi Üveggyár 349,1 

4. Konzervgyár, Békéscsaba 259,0 

5. Konzervgyár, Nyíregyháza 212,7 

6. Országos Gumiipari Vállalat szegedi 
gumigyára 206,5 

7. Hűtőház, Békéscsaba 84,7 

8. Orvosi Műszergyár, Debrecen 64,8 

9. Kéziszerszámgyár, Kecskemét 32,3 

10. Országos Gumiipari Vállalat nyíregyházi 
fonalüzeme 24,4 

 
Forrás: Beruházási adattár 1950-1971. 145-154.p.  Megjegyzés: a KSH által összeállított adattár csak az 

országos jelentőségű új üzemeket vette számításba. Ebből – mint azt korábban már említettük – egyes 

„titkos” gyárak, de nagyértékű rekonstrukciók is hiányoznak: lásd pl. Szegedi Szalámigyár rekonstrukciója 

(66,7 millió ft). Vö.: MOL M-KS-288-26/1966/15.ő.e. 184.p. 

 

 A II. ötéves tervidőszakban az alföldi ipari beruházások terén a legnagyobb értékű 

beruházásokat Szolnok megye kapta (2,443 milliárd ft), amely az ország összes ipari 

beruházásainak 3%-át jelentette. Ezt követte Hajdú-Bihar megye (2,252 milliárd ft) és 

Csongrád megye (2,089 milliárd ft). Szabolcs-Szatmár megye értékében harmad akkora 

részt hasíthatott csak ki a központi beruházásokból, mint az előbb említett megyék (787,4 

millió ft). Érdekes, hogy ebben a megyecsoportban az ipari állóeszközállomány bruttó 

forintértéke alapján messze Szolnok megye állt az élen (1960-ban is ez volt a helyzet), 

viszont az iparban foglalkoztatottak létszáma szerint jóval megelőzte Csongrád és Bács-

Kiskun megye is. Tehát a Szolnok megyében addig lefolytatott összes ipari beruházás a 
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többi alföldi megyéénél nagyobb értéket képviselt, viszont ehhez képest kevesebb 

dolgozónak adott munkát.467 

Szolnok megye iparának legfontosabb termékei a II. ötéves tervidőszak végén a 

következők voltak: kénsav, szuperfoszfát, hűtőgép, különféle aprító- és mezőgazdasági 

gépek, cipő, bútor, papír, cellulóz, építőanyag és élelmiszeripari termékek. A fenti 

felsorolásnál szemléletesebb, ha végigmegyünk azokon a termékeken, amelyeket az egész 

magyar népgazdaság termelésén belül is igen jelentős hányadban Szolnok megye ipara 

állított elő.  

 

11. számú táblázat: A Szolnok megye ipara által előállított legfontosabb termékek és azok 

becsült %-os részesedése az országos termelésből (1964-1965) 

 

Termék 
megnevezése 

Termelés Szolnok 
megyében 

Termék 
megnevezése 

Termelés Szolnok 
megyében 

Kénsav 74,1% Cukor 10-15% 

Szuperfoszfát 
műtrágya 45,7% Vasúti kocsi- és 

mozdonyjavítás 10-15% 

Földgáz 66,3% Égetett tégla 10-15% 

Bőrlábbeli 19,5% Kőolaj 17,7% 

Szulfit-cellulóz 20-25% Vágott baromfi 10-15% 

Fenyőfűrész áru 17,6% Hűtőgép 100% 

Konyhabútor 23,9% Alumínium edény 18,3% 
 
Forrás: Tóth [1965] i.m. 8.p.; MOL M-KS-188-26/1965/17.ő.e. Jelentés Szolnok megye helyzetéről és 
további fejlesztésének főbb kérdéseiről. A jelentést küldte: Csáki Pál, 1965. október. 53.p.; Szolnok megye 
számokban. Kiadja a KSH Szolnok Megyei Igazgatósága. Szolnok, 1966. 12.p. 
 
 Szolnok megye ipara a szocialista időszakban (főként a kezdeti, igen szerény 

kiinduló állapothoz képest) meglehetősen dinamikus fejlődést mutatott, de a mennyiségi 

mutatókon túl a minőségi és termelékenységi mutatók – hasonlóan az országos trendekhez 

– azért hagytak némi kívánnivalót maguk után. A MSZMP Szolnok Megyei Bizottságának 

jelentése alapján is kiderült, hogy sokszor igen komoly gondok akadtak a minőséggel: jól 

mutatja ezt, hogy a megye viszonylag fiatal iparának kevés volt a korszerű, exportképes 

                                                 
467 Bartke [1971] i.m. 125.; 127.; 151.p. táblázatai. 
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terméke (a gyártott ipari termékeknek mindössze 14-15%-a került külföldi piacra).468 Azért 

a megye iparának a világszínvonalat megütő, külföldön eladható termékei is voltak: ezek 

közé tartozott a Törökszentmiklóson gyártott palántaültető gép, a jászberényi 

Aprítógépgyár által előállított ún. „10-es törő” és a gumikeverő hengermű is. A ’60-as 

évektől azonban egyre inkább a másik jászberényi gépgyár, a Hűtőgépgyár termékei 

adhattak okot a büszkeségre: az itt gyártott hűtőgépek szinte mindegyike világszínvonalú 

volt már, sőt a 120 literes „Lehel” hűtőszekrény paraméterei már jobbak is voltak a 

hasonló külföldi gyártmányoknál, bár a szekrények élőmunka-ráfordítása még mindig 

magasabbnak bizonyult, mint a világszínvonal.469 A Szolnok megyei vállalatok közül a 

legnagyobb exportpiaccal egyértelműen a Tisza Cipőgyár rendelkezett, amelynek termékei 

mintegy 50 országba eljutottak. Az Aprítógépgyár gépei megtalálhatóak voltak több 

szocialista országban, de akár Görögországban, Finnországban és Iránban is. Rendszeresen 

érkezett külföldi (és nem csak KGST) megrendelés vágott baromfira, feldolgozott tojásra, 

vajra, a vegyipar által előállított kénsavra és háziipari termékekre is. Mindemellett – ha 

lépésről-lépésre is – próbálták előtérbe helyezni az ipari termelés minőségi oldalának 

fejlesztését és ennek azért voltak számokban kifejezhető bizonyítékai is: pl. a megye 

összes ipari munkásán belül a szakmunkások aránya 1959 és 1964 között 41,4%-ról 50%-

ra javult és a szocialista iparban dolgozó mérnökök és technikusok száma már elérte a 

2200 főt. Egyre inkább törekedtek a munkafolyamatok gépesítésére és a szalagszerű, 

folyamatos gyártás és szerelés megszervezésére (pl. Hűtőgépgyár). A II. ötéves terv 

folyamán kezdte meg Szolnok megye ipara a következő termékek gyártását: vegyipari 

gépek, gumitalp-lemez cipőkhöz, híradástechnikai berendezések. De ekkor kezdődött meg 

a műanyag-feldolgozás és a keverék-takarmány előállítása is. 470 

                                                 
468 MOL M-KS-288-5/383.ő.e. Az MSZMP PB 1965. december 21-én megtartott ülése. Az MSZMP Szolnok 
Megyei Végrehajtó Bizottságának jelentése Szolnok megye helyzetéről és további fejlesztésének főbb 
kérdéseiről. 132-133.p. 
 
469 Az alacsony munkaintenzitás a korszak szinte valamennyi magyar vállalatát jellemezte. A Hűtőgépgyár 
ennek ellenére be tudott törni a kemény verseny fémjelezte nyugati tőkés piacokra is, de az általános 
gyakorlat nem ez volt a magyar iparban. Egyes kooperációs kapcsolatokra törekvő nyugat-európai vállalatok 
korabeli számításai szerint a nyugat-európaival szembeni alacsonyabb magyar bérszínvonalat egyes 
iparágakban „túlkompenzálta” a nemzetközi összehasonlításban alacsony munkaintenzitás. Forrás: Csikós-
Nagy [1996] i.m. 156.p. A magyar gyártmányú hűtőgépek alig egy évtizeddel az első hazai kísérletek (lásd 
Klement Gottwald gyár, 1955) óta óriási fejlődésen mentek keresztül, jelezve, hogy az itteni mérnökök sem 
alábbvalóak nyugati társaiknál. És akkor még nem szóltunk a Heller-Forgó-féle hűtőtornyok nemzetközi 
hírnevéről. 
 
470 Tóth [1965] i.m. 8-13.p. 
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 A tervidőszak végén a megyei ipar és a közlekedés terén az általános helyzet 

kielégítőnek tűnt. Mindezzel együtt az ipar és a közlekedés terén még számos probléma is 

jelentkezett, amelyeket a szolnokiak négy pontban foglaltak össze: 

− az élelemiszeripar feldolgozó kapacitása nem állt arányban a mezőgazdasági 

termelés volumenével (pedig a megye alapvetően mezőgazdasági jellegű 

maradt). Különösen szűk volt még a húsfeldolgozó- és a hűtőkapacitás, 

valamint a raktárér 

− egyes ipari beruházások túlságosan elhúzódtak 

− rendszertelen volt a helyi ipar anyagellátása. A szolgáltató kapacitás igen 

szűknek bizonyult, különösen az autó, a villamos tömegcikk, a háztartási 

gépjavítás, a mosás és a vegytisztítás terén 

− a 4. számú fő közlekedési útvonal Szolnok városán keresztül még mindig 

szűk utcákon át vezetett.471 

 A tervidőszak során a megye iparvállalatainak nagy részét érintette az újabb 

vállalati átszervezés, összevonás.472 Az 1950-es évek elején, Magyarország gazdaságának 

szocialista átszervezésekor már történtek nagy volumenű vállalat-összevonások, amikor 

egyes „nemzeti vállalatokba” tömörítették egész országrészek hasonló profilú vállalatait. 

Az újabb összevonási hullám azonban szinte egyedülállónak mondható a többi szocialista 

ország összehasonlításában. Szolnok megyében az összevonások megkezdése előtt, 1960 

végén csak a helyi ipar vonatkozásában 91 ipari vállalat és KTSZ működött 556 

ipartelepen.473 Az összevonások, átszervezések a helyi és az állami ipart is érintették, 

amivel a termelőerők koncentrálását, az egyes vállalatok profiltisztítását, szakosítását, 

                                                 
471 MOL M-KS-288-26/1965/17.ő.e. 41.p. 
 
472 A magyar népgazdaság vállalati struktúrájának 1962-1964 között megvalósított átalakítása lényegében a 
tervutasításos módszer 1962-1964 között feltárt problémáihoz kapcsolódtak. Már a korábbi, 1954-től 
kibontakozó egyszerűsítési, racionalizálási intézkedések is az ágazati irányítási rendszer bizonyos 
problémáira kívántak reagálni. A magyar ipar koncentrációját – szemben a tényekkel – alacsony fokúnak 
minősítették. Úgy gondolták, hogy ha radikálisan csökkentik az önálló vállalatok számát, akkor a 
minisztériumok a népgazdaság legfontosabb kérdéseire fordíthatják figyelmüket és egyben nőhet a vállalatok 
operatív önállósága. A nagyobb vállalatok az elvárt nagy sorozatú tömegtermelést is biztosították az 
elképzelések szerint: a fő cél egy iparágnak egy vállalatba tömörítése volt. Ez utóbbi összevonás 13 
iparágban sikerült is, így pl. a Szolnok megyét és érintő üveg-, papír-, baromfi-, cukor- és dohányiparban. Az 
átszervezések a termelés és a termelékenység terén semmilyen kimutatható fordulatot nem indítottak el, de 
még csak lendítőerőt sem adtak. Viszont a magyarországi iparvállalatok szervezeti koncentráltsága messze 
meghaladta már a hasonló fejlettségű vagy a fejlettebb országokét. Forrás: Pető-Szakács [1985] i.m. 503-
513.p.  
 
473 MOL M-KS-288-25/1963/24.ő.e. Jelentés a megye ötéves helyi iparfejlesztési tervéről. 1962. május 18. 
106-109.p. 
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valamint a produktív és improduktív létszámarány javítását kívánták elérni. Szolnok 

megyét érintően a következő főbb vállalati összevonások történtek: 

− Tisza Cipőgyár + Hajdúsági Bőr- és Cipőgyár cipőrészlege = Tisza Cipőgyár 

(székhely: Martfű, 1963. április 1-től)474 

− Tisza Bútorgyár (Szolnok) + Budapesti Fenyőbútorüzem + Csongrádi 

Bútorgyár + Szegedi Bútorgyár = Tisza Bútoripari Vállalat (központ: 

Csongrád, 1963. április 1-től)475 

− Fémnyomó- és Lemezárugyár + Budapesti Hűtőgépgyár (sárvári telepével 

együtt) = Hűtőgépgyár (székhely: Jászberény, 1964. január 1-től)476 

− A Szolnok megyei vállalat beolvadásával létrejön a Budapesti 

Mezőgazdasági Gépgyár Törökszentmiklósi Gyáregysége 

− A Szolnoki Papírgyár beolvadásával létrejön az Országos Papíripari Vállalat 

Szolnoki Gyáregysége477 

− A Szolnoki-, a Jászberényi-, a Mezőtúri- és a Kunszentmártoni Vasipari 

Vállalat, valamint a Törökszentmiklósi Vasipari és Gépjavító Vállalat 

összevonása 

− Mezőtúri Villamossági Cikkek Gyára + Karcagi Szerelőipari KTSZ 

− Jászberényi Asztalosipari Vállalat + Jászárokszállási Asztalosipari Vállalat 

(1963. január 1-től) 

− Jászberényi Háziipari Vállalat + Szolnoki Ruházati Vállalat + Szolnoki 

Vörös Csillag Ruházati KTSZ + Jászberényi Ruházati KTSZ (1963. június 

30-tól) 

− Szolnok Megyei Téglagyári ES + Megyei Tanács Téglagyár Vállalata 

(székhely: Mezőtúr, 1963. január 1-től) 478 

A megye iparának átszervezését követően a megyei székhelyű vállalatok és 

szövetkezetek száma 97-ről 73-ra csökkent. Noha az ipar felépítésében országosan túlzott 

                                                 
474 MOL M-KS-288-25/1962/39.ő.e. 35-36.p. 
 
475 Uo. 164-166.p. 
 
476 Kiss [2003] i.m. 47.p. 
 
477 Tóth [1965] i.m. 12.p. 
 
478 MOL M-KS-288-25/1963/24.ő.e. Jelentés a megye ötéves iparpolitikai tervéről. 1962. május 18. 113-
114.p. 
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koncentráció következett be, ezzel szemben Szolnok megyében az ipartelepek általában 

kisebbek és szétszórtabbak voltak, mint országosan: 1966 végén a megyei ipartelepek 

86%-án száznál kevesebb munkás dolgozott.479   

Komoly fejtörést okozott a tervezési szakaszban, illetve a kivitelezés során elakadt 

beruházások igen nagy száma: ide tartozott az épületelemgyár és az építődaru javító üzem 

kérdése, valamint a mezőgazdasági gépgyár és a bútorgyár rekonstrukciója, de a 

mezőgazdasági gépjavító bővítése is. Utóbbi üzemek egy kivételével mind Szolnok iparát 

erősítették volna.480 Kivételesen érthetetlen volt a szolnoki pártvezetés számára a bútorgyár 

beruházásának elakadása: ott az új üzemcsarnok már 1964-ben elkészült, de a 

gyártástechnológia és a technikai berendezések sorsának eldöntetlensége miatt a termelés 

még hosszú ideig nem indult be.481 A tervidőszak során tovább csökkent a megyében 

dolgozó kisiparosok száma: 1965-ben mintegy 500 fővel kevesebben dolgoztak már a 

kisiparban, mint a tervidőszak elején: a maradék kisiparos közel fele olyan vidéken és 

területen tevékenykedett, ahol a szocialista helyi ipar javító és szolgáltató hálózata még 

nem volt kiépítve.482 

 A munka termelékenységének erősítésére tett erőfeszítések még nem érték el a 

megfelelő mértéket, a legnagyobb gondot ebből a szempontból a következők jelentették: 

− általában alacsony volt az üzemek technikai ellátottsága 

− a meglévő technika kihasználatlansága, a kézzel végzett munka magas 

aránya 

− az alkalmazott technológiák fejlesztésének elhanyagolása 

− a műszaki fejlesztési tevékenység alacsony hatásfoka 

− a munkaerővel való pazarlás 

− a munka szervezettségének alacsony foka 

− a folyamatos normázási tevékenység hiánya.483 

                                                 
479 Végső Zoltán [1969]: Szolnok megye fejlődése közvetlenül az új gazdaságirányítási rendszer bevezetése 
előtt (1960-1967). In: Területi Statisztika, 1969. 110.p.  
 
480 MOL M-KS-288-5/383.ő.e. Az MSZMP PB 1965. december 21-én megtartott ülése. Az MSZMP Szolnok 
Megyei Végrehajtó Bizottságának jelentése Szolnok megye helyzetéről és további fejlesztésének főbb 
kérdéseiről. 132-133.p. 
 
481 MOL M-KS-188-26/1965/17.ő.e. Jelentés Szolnok megye helyzetéről és további fejlesztésének főbb 
kérdéseiről. 41.p. 
 
482 Tóth [1965] i.m. 7.p. 
 
483 Uo. 11-12.p. 
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Mint láthattuk, az ipari beruházásoknak még mindig igen nagy része áramlott 

Budapestre és környékére, amely folyamat ellen újabb és újabb korlátozó intézkedéseket 

foganatosítottak, habár ezek ellen az ellenállás nem volt csekély mértékű. Mindezek 

ellenére az iparilag elmaradott területek és ezen belül az Alföld iparának súlya – a 

szocialista iparban foglalkoztatottak létszám-aránya alapján – valamelyest növekedett, 

miközben Budapest súlya ebben a tekintetben már csökkent. A mezőgazdaságból kiáramló 

– és az előrejelzettnél lényegesen nagyobb számú – munkaerő tehát továbbra is az alföldi 

ipar extenzív fejlődését biztosította, noha – amint láttuk – az intenzív fejlődésnek is fel-

feltűntek csalhatatlan jelei. Igaz, hogy maga az ötéves terv is az intenzív fejlődést 

támogatta volna, ennek gyakorlati megvalósulására még csak helyenként voltak 

lehetőségek a szocialista tervgazdaságban. 

 

12. számú táblázat: A szocialista iparban foglalkoztatottak %-os  létszámaránya 

országrészenként (1958-1965) 

 

Terület 1958 1960 1965 

Alföld 12,3 12,7 15 

É-Magyarország 13,4 13,2 12,9 

Észak-Dunántúl 17,1 17,3 17,9 

Dél-Dunántúl 7,1 7,3 7,9 

Pest megye 4,7 4,9 5,4 

Budapest 45,4 44,6 40,9 
 

Forrás: Mol M-KS-288-24/1967/6.ő.e. 63.p. 
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13. számú táblázat: Az ország egyes területeinek %-os  részesedése az ipari 

beruházásokból (1960-1965) 

 

Terület 1960-1962 1963 1964 1965 Milliárd ft 
1960-1966 

Budapest 28 26 24 24 31 

Bp. és Pest megye 35 34 34 34 41 

Észak-
Magyarország 20 19 19 19 23 

Dunántúl ipari 
megyéi 32 27 27 26 35 

Alföld 9 14 15 16 15 

Dunántúl kevésbé 
ip. megyéi 4 5 5 5 6 

Magyarország 
összesen 100 100 100 100 121 

 
Forrás: MOL M-KS-288-24/1967/45.ő.e. Iparosítás – gazdaságfejlesztés – területfejlesztés. 1967. november 

1. 121.p. 

 

 Noha Szolnok megye sem a II. hároméves terv, sem a II. ötéves terv során nem 

részesült a III. kategóriába sorolt budapesti üzemek kitelepítéséből, egy 1964-ben 

napvilágot látott tervezet igen reménytelivé tehette a Szolnok megyei vezetésnek a III. 

ötéves terv időszakát a budapesti üzemek esetleges idetelepítésével kapcsolatban. Hozzá 

kell azonban tenni, hogy a Gazdasági Bizottság csak az 1967-ig kitelepítendő üzemek 

listáját hagyta véglegesen jóvá, a későbbi céldátummal szereplő gyárak sorsának 

véglegesítését a III. ötéves tervidőszakra halasztották (tehát egyetlen Szolnok megyébe 

tervezett üzem esetében sem volt végleges ez az elgondolás). 
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14. számú táblázat: A kitelepítendő budapesti üzemek közül Szolnok megyébe kerülők 

adatai (tervezet) 

 

Üzem megnevezése Új 
telephely Költség Aktuális 

létszám 
Kitelepítés 

éve 

Egyesült Vegyiművek Váci úti 
telepe Szolnok 14 millió ft 174 fő 1967-1970 

Lakk és Festékipari Vállalat Váci 
úti telepe Szolnok 20 millió ft 205 fő 1968 

Angyalföldi Vasszerelvény Gyár Jászberény 40 millió ft 280 fő 1968 

Gyár és Gépszerelő Vállalat Szolnok 25 millió ft 250 fő 1968 

 
Forrás: MOL M-KS-288-26/1964/29.ő.e. 1-7.p. 

 

 A fenti négy, Szolnok megyébe tervezett üzem közül kettő vegyipari és kettő 

gépipari üzem lett volna, ezeken kívül pedig megemlítették még a Mechanikai Műveket, 

amely egy teljes javító jellegű gyárrészlegét kívánta Budapestről Törökszentmiklósra 

telepíteni. Könnyűipari, élelmiszeripari, építőipari vagy egyéb más iparágakhoz tartozó 

üzem telepítésénél Szolnok megye nem került szóba, igaz, néhány üzem esetében a 

kitelepítés végleges helyszíne még nem volt eldöntött tény, így azok neve mellé csak az 

„Alföld” szó került. Összehasonlításképpen más alföldi megyékkel Szolnokon kívül a 

vegyipari bázist csak Debrecenben és Nyíregyházán erősítették volna, a gépipari 

kitelepítésekből viszont egyedül Békés megye maradt volna ki. Szolnok megye mellett 

nem szántak kitelepítendő könnyűipari beruházást Hajdú-Bihar megyének, viszont 

élelmiszeripari beruházást Budapestről egyedül Kecskemét városa kapott volna. A két 

Szolnokra szánt vegyipari üzemmel szemben a nagyobb alföldi városok közül Kecskemét 

8, Nyíregyháza 7, Debrecen pedig 5 alkalommal szerepelt, mint a fővárosból kitelepítendő 

valamelyik üzem céltelephelye, míg pl. Szeged nevét egyetlen alkalommal sem említették 

meg. 1-1 üzem áttelepítésére számíthatott még Makó, Szentes, Csongrád, Kalocsa, Baja, 

Békéscsaba és Cegléd. 484 Az ígéretek terén a budapesti III. kategóriás üzemek Szolnok 

megyébe való lehetséges kitelepítését illetően tehát igen kecsegtetőnek tűnt a III. ötéves 
                                                 
484 MOL M-KS-288-26/1964/29.ő.e. 1-18.; 110.p. A Budapestről kitelepítendő üzemek sorsa. 1964. február 
24., Fock Jenő, a Gazdasági Bizottság elnöke. 
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tervidőszak. Ám a szolnoki pártvezetés tanulhatott az ebből a szempontból semmiféle 

kézzelfogható eredményt nem hozó megelőző esztendőkből, ezért 1965 októberében írott 

jelentésükben kitértek az országos iparszervezet decentralizálásának kérdésére. Szolnok 

megye távlati fejlesztésének kifejtésénél aláhúzva, kiemelten kérték az OT-t, hogy az ipar 

decentralizálása keretében a fővárosból kitelepítendő üzemek elhelyezésénél vegyék 

figyelembe a Szolnok megyei agrárvárosok – elsősorban Karcag és Mezőtúr – 

iparfejlesztési lehetőségeit. 485 

A II. ötéves terv során megvalósult gyárkitelepítésekből Csongrád és Hajdú-Bihar 

megye részesült a legnagyobb mértékben (5-5 áttelepített üzem), a legelmaradottabb 

Szabolcs-Szatmár megyébe egy üzem került (Gumigyár, Nyíregyháza), míg Szolnok 

megye mellett nem került a túlzsúfolt fővárosból egyetlen üzem sem Bács-Kiskun és Békés 

megyékbe. Az Építésügyi Minisztérium Városépítési Tervező Vállalata kritikusan számolt 

be azokról a jelenségekről, amikor a beruházók a céljaik elérése érdekében egy-egy 

jelentősebb beruházás előkészítésekor – legyen az új vagy kitelepítendő üzem – egyszerre 

több telepítési helyet is bedobtak a köztudatba, így taktikázásukkal a beruházástól eleső 

helyi tanácsokat igen kellemetlen helyzetbe hozták. A tanácsoknak ugyanis sokszor 

visszakozót kellett fújniuk olyan esetekben, amikor a dolgozó tömegeket már előre 

tájékoztatták egy-egy üzem várható telepítéséről, számoltak ezzel, majd végül mégis 

részben vagy teljesen meghiúsult a telepítés. Utóbbi esetre a Szolnokra tervezett 

textilnyomó példáját hozták fel.486 Időközben (1963-ra) elkészültek a korábban kért 

regionális vizsgálatok, így immár az ország minden egyes települése rendelkezett rendezési 

és fejlesztési koncepcióval. A vizsgálatok egyértelműen kimutatták, hogy elsősorban 

Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs, Győr, valamint Nagykanizsa, Székesfehérvár és Szolnok 

a legalkalmasabbak Budapest vidéki ellenpólusainak szerepkörére. Az előbb említett öt 

város ellenpólussá való teljes kiépítése tűnt a leggazdaságosabbnak, míg Nagykanizsa, 

Székesfehérvár és Szolnok rohamosan fejlődő városainak a többiekhez hasonló mértékű 

kiépítését csak a második ütemben tervezték. Szolnok országos jelentőségét mutatja, hogy 

benne foglaltatott a Budapest utáni nyolc kiemelt város listájába. A Szolnok megyei 

településekhez tartozik még, hogy a „gazdag mezőgazdasági területek központjában fekvő, 

vízben szegényebb települések” közé sorolták Jászberényt, Karcagot és Mezőtúrt is, 

                                                 
485 MOL M-KS-188-26/1965/17.ő.e. Jelentés Szolnok megye helyzetéről és további fejlesztésének főbb 
kérdéseiről. 49.p. 
 
486 MOL M-KS-288-26/1964/29.ő.e. 98-111.p. 
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amelyek növekedésnek indítását elsősorban „élelmiszerfeldolgozó iparok” fejlesztése 

révén tartották megvalósíthatónak.487   

Immár két hároméves és két ötéves terv eltelte után a magyar népgazdaság irányítói 

újabb tapasztalatokkal gazdagodva kiadták „A magyar iparfejlesztés fő kérdései” című 

összeállításukat. Ebben az iparpolitikát a gazdaságpolitika szerves részének nyilvánították, 

a magyar iparfejlesztés fő céljaiként pedig egyrészt az egy főre eső nemzeti jövedelem 

emeléséhez való minél hatékonyabb hozzájárulást, másrészt pedig valamennyi 

népgazdasági ágazat szükségleteinek kielégítését adták meg. Kiemelték viszont, hogy nem 

lehet az iparfejlesztés fő célja „a lakosság bármilyen áron való” teljes foglalkoztatottsága, 

de pusztán az ország fizetési mérlegének fenntartása sem. Az utolsó tervidőszak fő hibái 

közé sorolták, hogy nem számoltak eléggé az extenzív fejlődés lehetőségeinek 

kimerülésével, hogy a remélt jelentős emelkedés helyett gyakorlatilag stagnált a KGST 

országokkal való együttműködés, valamint hogy saját nyersanyag és tüzelőanyag 

forrásainak gazdaságtalan kitermelésére kényszerült az ország, mert a baráti országokból 

nem tudtak ezekből kellő mennyiséget biztosítani. Végső következtetésként megállapítást 

nyert, hogy egy ötéves tervidőszak nem elegendő az ipar struktúrájának megváltoztatására 

és egyben a vidéki ipartelepítés célkitűzéseinek megvalósítására.488 Gyakorlatilag a 

konkrét beruházások kapcsán jutott ugyanerre a következtetésre a Magyar Beruházási 

Bank is: szerintük kiderült, hogy számos beruházás vonatkozásában nem lehetett évekkel 

előre megalapozottan dönteni. A tervidőszak beruházási jegyzéke ugyanis menetközben 

jelentősen módosult, főként az indításra tervezett beruházások vonatkozásában. Saját 

tapasztalataik szerint ők már általában 30-40%-os (!) többletköltségről489 beszéltek azon 

beruházások esetében, amelyeknél a tervbe való utólagos felvételük érdekében a 

beruházási előirányzatokat direkt alacsonyabban állapították meg a tervezési 

időszakban.490 Emiatt a beruházási eszközök dekoncentráltsága következett be és sok volt a 

következő tervidőszakba való áthúzódó beruházás.491   

                                                 
487 Perczel-Gerle [1966] i.m. 122.p. Megjegyzés: az öt „fő” ellenpólus város és Székesfehérvár mellett 
Nagykanizsa kiemelése nem tűnik reálisnak és Szolnok is inkább csak mint a legnagyobb vidéki vasúti 
csomópont sorolható egy kategóriába a valódi ellenpólus-jelölt városokkal.  
 
488 MOL M-KS-288-26/1966/15.ő.e. A magyar iparfejlesztés fő kérdései. 1-5.p. 
 
489 Előfordult, hogy a beruházási végösszeg 80-100%-kal haladta meg az eredeti összeget. Erre tipikus 
példának a szolnoki TVM szuperfoszfát gyárának esetét említették meg, ahol a túllépés a 100%-ot is 
meghaladta. 
 
490 Vö. MOL OT TÜK XIX-A-16b. Isz.: 00124/IX/1965. A második ötéves terv koncentrálási 
célkitűzéseinek realizálása az ipari beruházásoknál.   
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A III. ötéves terv (1966-1970) 
 

A III. ötéves terv előkészítése 
 

 Az MSZMP Szolnok Megyei Végrehajtó Bizottságánál 1965 októberében 

készítették el a megye III. ötéves tervre vonatkozó iparfejlesztési tervezetét. Ebben 

hangsúlyozták, hogy Szolnok megye iparfejlesztését a korábbi tervidőszakok során már 

kialakult irányban kell tervezni és folytatni. Az átlagosnál gyorsabban fejleszthetőnek 

látták a szervetlen vegyipart, a hűtőgépgyártást, a vegyipari gépgyártást, a cipőgyártást, a 

bútorgyártást, valamint a mezőgazdasági alapanyagú élelmiszergyártást- és feldolgozást. 

Az ipari termelőkapacitás bővítését és a termelés további fejlesztését mindenképpen a már 

meglévő alapokhoz kapcsolódóan képzelték el (ezen elgondolás alól a Budapestről 

esetlegesen Szolnok megyébe települő III. kategóriás üzemek jelentettek volna kivételt, 

amelyek közül a megye jóformán bármelyiket örömmel fogadta volna).492 Az 

iparfejlesztéshez az alábbi telepítési tényezőket vélték kifejezetten kedvezőnek, amelyekre 

az országos szervek figyelmét is felhívták: 

− a megye természetes vízrendszere 

− a fejlett vasúti-, közúti- és villamosenergia hálózata 

− az ipar koncentrált települése 

− a földgáz, szénsav és termálvíz készletek 

− az ipari üzemek bővíthetősége 

− a munkaerőhelyzet (az iparba még bevonható munkaerő nagy száma).493 

A megye által összeállított előzetes terv számolt a Tiszamenti Vegyiművek további 

fejlesztésével, ahol a kriolitgyártást, a porfestékgyártást és a mosószergyártást szerették 

volna meghonosítani, ezenkívül pedig a több hatóanyagú műtrágyagyártás kifejlesztését és 

a helyi földgázból, etán alapon a szerves vegyipar esetleges telepítését is indokoltnak 

tartották. A Hűtőgépgyár esetében a háztartási és kereskedelmi hűtőgépgyártás 

továbbfejlesztése mellett az alumínium edények és az autoszifonok jelentették volna a 

                                                                                                                                                    
 
491 MOL OT TÜK. XIX-A-16b. Isz.: 00270/VIII/66.OT. Jelentés a beruházási tevékenység főbb problémáiról 
a második ötéves tervidőszakban. Magyar Beruházási Bank, Budapest, 1966. május hó. 1-29.p. 
492 MOL M-KS-288-26/1965/17.ő.e. MSZMP KB Ipari Osztály. 47-48.p. 
 
493 MOL M-KS-288-5/383.ő.e. Az MSZMP PB 1965. december 21-én lezajlott ülése. Jelentés Szolnok 
megye helyzetéről és további fejlesztésének főbb kérdéseiről. 138.p. 
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termelés fő profilját. A másik nagy jászberényi gyár, az Aprítógépgyár – az előzetes 

terveknek megfelelően – a vegyipari gépek és az élelmezésipari felszerelések gyártására 

állt volna rá. A megyei elgondolás szerint a III. ötéves tervben feltétlenül rendezni kellett a 

BMG Törökszentmiklósi Gyáregységének jövőjét, tehát hosszabb távra is ki kellett volna 

alakítani a gyártási profilt. A könnyűipar vonalán elsősorban a cipő-, a papír- és a 

bútorgyártás területén láttak jelentősebb fejlesztési lehetőségeket. A Tisza Cipőgyár 

bővítése útján a cipőgyártási kapacitás szerény fejlesztése mellett tovább bővítették volna a 

műanyagfelhasználást, valamint a talplemez és formatalp gyártást. A Szolnoki Papírgyár 

akkor is folyamatban lévő rekonstrukciója mellett meg kívánták vizsgálni az előállított 

papír szélesebb körű helyi feldolgozásának, késztermékké alakításának lehetőségét. Az 

élelmiszeripar területén egy új üzem is megjelent az elgondolások között: Karcagon 

sajtérlelő üzemet telepítettek volna, ezen túl pedig folytatódhatott a Szolnoki Cukorgyár 

megkezdett rekonstrukciója. Már a korábbi középtávú tervek között is szerepelt a Szolnok 

mellett feltárt szénsavkészlet hasznosításának javaslata. A közlekedés területén vasúti 

rekonstrukciós tervek és a több mint száz esztendős Szolnoki Járműjavító Üzemi Vállalat 

rekonstrukciója szerepelt, de megoldásra várt a 4. számú fő közlekedési útvonal Szolnok 

városán kívülre terelése is. További vizsgálatokat kezdeményeztek a vízi szállítás 

lehetőségeinek jobb kihasználására, ezen belül főként a mezőgazdasági termények 

(cukorrépa, kender, gabonafélék) vízi úton történő szállításának megszervezésére. 

Összességében a tervezett ipari beruházások összege megközelítette az 1,5 milliárd ft-ot, 

de ezen kívül csak a KPM vonalán 950 millió ft-nyi beruházást terveztek, a Tiszai II. 

Vízlépcső első üteme pedig 520 milliós megrendelést adott az építőiparnak. És akkor még 

nem beszéltünk a lakásépítésre elkülönített 2,4 milliárd ft-os összegről. Az iparágazatok 

közül a vegyiparnak szánták a legnagyobb összeget (457,3 millió ft), ezt követte az 

építésügy (424,4 millió ft) és a gépipar (360 millió ft), igaz, utóbbinál a Hűtőgépgyár 

fejlesztését valamiért nem említették meg.494     

 

 

 

 

 

                                                 
494 MOL M-KS-288-26/1965/17.ő.e. MSZMP KB Ipari Osztály. 48-49.; 55.p. 
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15. számú táblázat: Szolnok megye ipari beruházásainak tervezete a III. ötéves 

tervidőszakra 

 

Beruházás 
megnevezése 

Beruházás összege 
(millió ft) 

Beruházás 
megnevezése 

Beruházás összege 
(millió ft) 

KPM beruházások 950 Tisza Cipőgyár 
bővítése 77 

Tiszai II. Vízlépcső 520 GANZ Villamos 
Vasszerkezeti Gyár 75 

Mosószer üzem, 
TVM 200 Autódaru javító 70 

Betonelemgyár 200 Cukorgyár, erőmű 70 

Aprítógépgyár 
fejlesztése 188 SZÖVOSZ 

beruházások 61,2 

Villamosenergia 
hálózat 154,4 Sajtérlelő, Karcag 50 

Porfestékgyár, 
TVM 149,3 OKISZ 

beruházások 29 

Üzemanyag 
távvezeték 108 Tisza Bútorgyár 

fejlesztése 20 

 
Forrás: MOL M-KS-288-26/1965/17.ő.e. MSZMP KB Ipari Osztály. 3. számú melléklet. 55.p. 
 

 

 A fenti megyei tervezetben a könnyűipari beruházásokat még nem konkretizálták, 

számszerűsítették. Megtették ezt viszont a Könnyűipari Minisztérium részéről 1965. 

október 30-án. Elképzeléseik szerint a Tisza Cipőgyár 60 milliós fejlesztésével újabb 

mintegy 600 munkahely létesítését helyezték kilátásba, míg a Tisza Bútoripari Vállalat IV. 

számú, szolnoki telepénél 43 milliós beruházást és 50 fős létszámnövekedést terveztek. A 

Papíripari Vállalat Szolnoki Papírgyáránál a profiltisztítás keretében az áruházi 

papírhengerek gyártásának odatelepítését vették tervbe, de szó esett a fűszerzsák termelő 

üzem bővítéséről is. A papírgyártás szolnoki fejlesztésére 135 millió ft-ot szántak, amely 

220 fő foglalkoztatotti létszám emelésével járt. Tervjavaslatukban szerepelt még egy új 

zsákgyár törökszentmiklósi létesítése is. Az 1968-ban induló beruházás első üteme 30 

millió ft költséggel szerepelt és összesen 300 fő foglalkoztatását oldotta volna meg. A 

könnyűipar összes beruházásai így összességében 268 millió ft-ra rúgtak Szolnok 

megyében és 1170 munkahelyet teremtettek volna. Az ekkor közölt fejlesztési 
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elképzelések az OT III. ötéves tervének IV. számú variációjával egyeztek, ám mivel a 

tervet ekkor még mindig nem véglegesítették, a minisztérium részéről figyelmeztettek az 

esetleges változtatás lehetőségére.495    

 Az MSZMP KB Ipari Osztálya részéről egy 1965. november 9-én keltezett 

átiratban értesítették a Szolnok Megyei Pártbizottságot a megyében várható főbb 

ipartelepítésekről. Az ebben lefektetettek döntő részben egyeztek a megyei elképzelésekkel 

(amelyek valószínűleg szintén valamelyik országos szervvel egyeztetve készültek). Az 

országos és a megyei tervek nagyfokú egyezése új fejlemény, főként, ha összehasonlítjuk 

az I. és a II. ötéves terv során történtekkel. A KGM részéről az Aprítógépgyár fejlesztése 

tűnt a legmérvadóbbnak (183,6 millió ft), ahol a tervidőszak végére a gyár termelésének 

közel felét immár vegyipari berendezések tették volna ki és a kapacitás csak 28% jutott az 

addig domináló aprító, keverő és osztályozó gépek gyártására. Eldöntötték, hogy 

élelmezésipari gépek és felszerelések nem fognak a gyár profiljába tartozni. A megyei 

elképzelések között számszerűsítve még nem szereplő Hűtőgépgyár fejlesztésre 38 millió 

ft-ot irányoztak elő, amelynek 2/3-a lakásépítésre, készáruraktár és központi szerviz 

építésére volt elkülönítve és csak harmada a hűtőszekrénygyártás fejlesztésére, amelyet 

csak a IV. ötéves tervben fejeztek volna be. A gyár termelésének növekedése mintegy 

40%-os lett volna, amelynek döntő részét a termelékenység növelésével kellett elérni. A 

BMG törökszentmiklósi gyáregységének szánt 48 millió ft java része a jó 

munkakörülmények kialakítását célozta, tekintettel arra, hogy a régi telephelyen a 

termelést gyakorlatilag le kellett állítani. A gyár fő profilját a különböző szénabetakarító és 

javító gépek, valamint a járvazúzó és kukoricamorzsoló gépek adták. A palántázó gépek és 

a talajmarók nem tartoztak többé a gyár profiljába. A Finommechanikai Vállalat 

törökszentmiklósi új javító bázisának kiépítésére 60 millió ft-ot szántak: itt 1970-re már 

500 fő foglalkoztatását tervezték. A Könnyűipari Minisztérium fent említett tervezetén már 

nem történt változtatás. Az Élelmezésügyi Minisztériumhoz tartozó üzemeknél a Szolnoki 

Cukorgyár 324,2 millió ft-os rekonstrukciójával a gyár termelése közel 

megháromszorozódott volna. A Szolnok Megyei Tejipari Vállalat összesen 88,6 millió ft-

ot kapott a karcagi tejüzem és juhsajt érlelő beruházásaira, valamint a szolnoki tejüzem 

rekonstrukciójára. A Szolnoki Dohányfermentáló 19 millió ft-os beruházási összegétől a 

termelés közel kétszeresére növelését várták. Törökszentmiklóson tervbe vették még a 

malom, a keverő üzem és a Baromfi Feldolgozó Vállalat rekonstrukcióját és egy új, 600 

                                                 
495 MOL M-KS-288-26/1965/17.ő.e. MSZMP KB Ipari Osztály. A Könnyűipari Minisztérium Iparfejlesztési 
Főosztályának átirata az MSZMP KB Ipari Osztálya részére. 1965. október 30. 57-58.p. 
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vagonos terményraktár megépítését is (összesen 50,5 millió ft). A sütőipar területén új 

üzemmel számoltak Karcagon és Mezőtúron.496 

Az országos III. ötéves tervet a szokásoknak megfelelően mintegy fél évvel a 

tervidőszak kezdete után, 1966 közepén fogadták el, illetve adták közre (1966. évi 2. tvr.). 

Az új terv célkitűzései az addigi középtávú tervekéhez képest rendkívül óvatosak voltak, 

mert a II. ötéves terv tapasztalatai (tulajdonképpen a gazdaság kifulladása) erre intették a 

vezetést. Fő feladatként a nemzetközi fizetési mérleg egyensúlyának biztosítását, az 

életszínvonal rendszeres emelését és túlnyomóan a termelékenység fokozása útján 

megvalósítandó termelésnövelést jelölték meg. A fő célkitűzések között szerepelt a hazai 

adottságokhoz való szorosabb igazodás, valamint a fokozódó bekapcsolódás a KGST 

fémjelezte nemzetközi munkamegosztásba. A tervben a szokásos megfogalmazásban 

kapott helyet a hadseregfejlesztés igénye, viszont immár tervfeladatként jelölték meg a 

gazdaságirányítási rendszer módosítását is. Az egész népgazdaság fejlesztésére mintegy 

250-260 milliárd ft-os keretet irányoztak elő és – mint általában a nehezebb helyzetekben – 

az ipart igyekeztek előnyben részesíteni (mintegy 120 milliárd ft beruházást terveztek ide), 

amelynek következtében a mezőgazdaság hátrányba került.497  

 

16. számú táblázat: A beruházások %-os megoszlása 1961-1965-ben, illetve a harmadik 

ötéves tervben 

 

Gazdasági ágazat 1961-1965 (tény) 1966-1970 (terv) 

Ipar 44,3 46,7 

Mezőgazdaság 18,6 17,1 

Közlekedés és hírközlés 13,8 14,2 

Kereskedelem 2,0 1,9 
Nem termelő ágazatok és 
tartalék 21,3 10,1 

 
Forrás: Pető-Szakács [1985] i.m. 417.p. 100. tábl. 

   

                                                 
496 MOL M-KS-288-26/1965/17.ő.e. MSZMP KB Ipari Osztály. Az MSZMP KB Ipari Osztálya részéről 
Asztalos Lajos átirata Csáki Istvánnak, az MSZMP Szolnok Megyei Bizottsága titkárának. 1965. november 
9. 64-67.p. 
 
497 Pető-Szakács [1985] i.m. 415-417.p. 
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 A harmadik ötéves terv gazdaságpolitikai célkitűzései döntően megegyeztek a 

korábbiakkal. Továbbra is alaptételnek tekintették az ipar, ezen belül a nehézipar 

elsődleges, gyorsütemű fejlesztését, bár a korábbiakhoz képest valamivel alacsonyabb 

növekedési rátát írtak elő. Továbbra is kiemelt ágazatként kezelték a vegyipart, a gépipart 

és a villamosenergia- termelést. Új, megkülönböztetett feladatként foglalták a tervbe az 

alumíniumipar és a bauxitbányászat fejlesztését, amellyel egy 1962-ben megkötött szovjet-

magyar egyezmény is foglalkozott. Fontos feladatnak tekintették az energiabázis 

szerkezetének átalakítását: a szén részesedésének csökkenésével egyre inkább a 

szénhidrogének kerültek előtérbe: a kőolaj és a földgáz felhasználásának arányát már 38%-

ra tervezték az összes energiahordozók között. A szénbányászat hazai geológiai feltételeit 

immár kedvezőtlennek vélték, a földgáztermelés fokozásában azonban nagy lehetőségeket 

láttak itthon is. Lényeges változás az addigi középtávú tervekhez képest, hogy a gazdaság 

fejlesztésének alapját az intenzív fejlesztésben látták, hiszen a terv előkészítése során 

nyilvánvalóvá vált, hogy a népgazdaság munkaerőtartalékai kimerülőben vannak. Az előző 

tervek hatalmas munkaerőmozgását, a mezőgazdaságból történő elvándorlást lényegében 

lezártnak tekintették és az extenzív iparfejlesztést jelentős részben a nők fokozottabb 

munkába állítására alapozták. A tervtörvényben eredetileg a keresők számának mintegy 

160-200 ezer fős növelésére láttak lehetőséget, de néhány hónappal később, 1966 

novemberében, a terv részletes ismertetésekor már 300 ezer új munkába állóról esett szó és 

még ehhez jött a mezőgazdaságból továbbra is elvándorlók 70 ezer fős tömege. Bár a terv 

készítői kiemelték, hogy különösen nagy gondot kell fordítani arra, hogy a falusi fiatalok a 

mezőgazdaságban megfelelő keresettel járó állandó munkaalkalmat és így élethivatást 

találjanak.498 A tervben szó esett még az exportképes áruk termelésének növeléséről, 

illetve az iparilag elmaradott területek felzárkóztatásáról is. Utóbbi kapcsán az olvasható, 

hogy a munkaerőigényes új ipari létesítmények „mind nagyobb részben” az iparilag 

kevésbé fejlett területeken valósuljanak meg, Budapesten pedig a munkahelyek számának 

növekedése ne haladja meg lényegesen a már helyben lakó népesség foglalkoztatási 

lehetőségeit. A gépiparon belül kiemelt feladat lett többek között az autóbusz-, a 

traktorgyártás, az élelmiszeripari és vegyipari gépek, a vákuumtechnikai termékek, a 

műszeripari alkatrészek és az automatika elemek gyártása. Ezenkívül a lakossági 

szükségleteket kielégítő híradástechnikai termékek és háztartási berendezések mind 

korszerűbb kivitelű előállítása is követelmény lett. A gépipari termékeknek a tervezéstől a 

                                                 
498 Uo. 417-419.p.; Az 1966. évi II. törvény a népgazdaság harmadik ötéves tervéről. 
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forgalomba kerülésig terjedő idejét rövidíteni akarták. Az építőipar esetében a 

termelékenység javítását az építés iparosításával, a gépesítés fokozásával és az 

épületelemek üzemi előregyártásával kívánták elérni, amely érdekében épületszerkezet- és 

házgyárak, valamint panelüzemek létesítését tervezték, amelyek évi 15-16 ezer lakás 

megépítését tették lehetővé. Kellett is a növekvő építőipari kapacitás, mert 5 év alatt 300 

ezer új lakást terveztek, amelynek harmada állami erőből épült volna. Konkrétan Szolnok 

megyéről egyedül a közlekedés fejlesztésénél esett szó, a szolnoki vasútállomás 

fejlesztésével kapcsolatban.499    

Az országos terv elfogadása után a Szolnok Megyei Tanács a 22/1966. (IX. 29.) 

számú határozatával elfogadta a saját III. ötéves tervprogramját. Ennek egyik 

alaptételeként az szerepelt, hogy ebben a tervidőszakban a minisztériumi és a szövetkezeti 

ipar lép az iparfejlesztés előterébe. 1970-re a minisztériumi ipar termelését mintegy 65-

70%-kal, a szövetkezeti iparét pedig 100%-kal kívánták növelni. A III. ötéves 

tervidőszakra tervezett jelentősebb ipari beruházások, új üzemek, rekonstrukciók és 

üzembővítések között az alábbiakat találjuk a minisztériumi- és a szövetkezeti iparnál: 

− új épületelemgyár 

− ÉM autódarujavító üzem 

− TVM bővítése 

− kőolajtermelő beruházások fokozása 

− a mezőgazdasági gépjavító üzem profilbővítése 

− GANZ Villamossági Művek gyáregységének bővítése 

− a bútorgyár rekonstrukciója 

− a cukorgyár rekonstrukciója 

− Aprítógépgyár bővítése 

− új szövetkezeti asztalosüzem létrehozása 

− új vasipari szerelő üzemház létesítése.500 

A tanácsi irányítás alá tartozó ipar esetében lényegesen csökkent a központi 

erőforrás nagysága, itt mindössze 20-22 millió ft-ból lehetett gazdálkodni 1966 és 1970 

között. A lényegesebb tanácsi irányítás alá tartozó ipari beruházások közé a következők 

tartoztak: 
                                                 
499 Az 1966. évi II. törvény a népgazdaság harmadik ötéves tervéről. 
 
500 Szolnok Megye Tanácsának 22/1966. (IX. 29.) számú határozatával megállapított harmadik ötéves 
tervprogramja. 6.p. 
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− Villamos és Géptechnikai Cikkek Gyárának bővítése 

− Vasipari Vállalat fejlesztése 

− Üvegtechnikai és Falburkolólap Gyártó Üzem fejlesztése 

− Patyolat Vállalat fejlesztése 

− Mozaik üzem áttelepítése 

− Kunszentmártoni Vasipari Üzem áttelepítése.501  

Végül Szolnok megye iparfejlesztésre szánt pénzügyi előirányzata 1,969 milliárd 

forintra rúgott, amelyből 1,222 milliárd ft, tehát a várható fejlesztések 62%-a a 

megyeszékhely, Szolnok iparát erősítette.502   

 

A III. ötéves terv eseményei 
 

 A III. ötéves terv második esztendejében, 1967-ben áttöréssel kecsegtető előrelépés 

jelei körvonalazódtak Szolnok megye ipari fejlesztését illetően. A megye iparának addigi 

túlzott centralizáltságát megelégelve mind a megyei, mind az országos gazdaságirányító 

szervek döntő lépéseket határoztak el az addigi elmaradott területek fejlesztését illetően. 

Amint korábban láttuk, az előző tervidőszakokban is rendre a felszínre kerültebb a megye 

iparilag elmaradottabb részeinek iparosítását célzó programok, tervek, elképzelések, de 

azok szinte minden esetben elbuktak, mire a konkrét megvalósításra sor kerülhetett volna. 

A szocialista időszak előtti múlt és a szocialista tervutasításos iparfejlesztés 

eredményeképpen a megye ipara alapvetően négy nagyobb bázison nyugodott még 1967-

ben is: az ipar döntő része Szolnokon, Jászberényben, Martfűn és Törökszentmiklóson 

helyezkedett el. A továbbiakban azonban a megyei és az országos szervek együttes 

közreműködésével kilátásba helyezték a nagykunsági mezővárosok ipari fejlesztését 

szolgáló programot. Az érintett városokban (Karcagon, Kisújszálláson, Mezőtúron és 

Túrkevén) addigra „bizonyos alapok – főleg a helyi ipar – már kifejlődtek, de jelentős 

számú munkaerő foglalkoztatása még mindig nem volt megoldva.” A nagykunsági 

mezővárosokban főként a helyi adottságokhoz jobban illeszkedő iparágak – elsősorban az 

élelmiszeripar és a helyi ipar – erőteljes fejlesztését tűzték ki célul. Az érintett városokban 

                                                 
501 Uo. 
 
502 MOL M-KS-288-24/1967/42.ő.e. Jelentés az MSZMP KB GPO részéről a Titkárságnak a megyék 
fejlesztésére hozott határozatok végrehajtásától. 1967. augusztus 30. A jelentést aláírta: Bálint József. 231.p. 
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az iparban foglalkoztatottak aránya a megyei átlagnál is alacsonyabb volt, emellett pedig 

népességszámuk évről-évre csökkent. Ráadásul mind a négy városban magas volt az ipari 

munkavállalás céljából eljárók száma is, pedig az eljárók mintegy fele szívesen vállalt 

volna lakóhelyén is munkát – ha lehetősége lett volna erre. 503 

 

17. számú táblázat: A nagykun városok általános helyzete 1967-ben 

 

Település Iparban 
foglalkoztatottak (%) 

Eljárók száma 
(fő) 

Női 
munkaerőtartalék

Karcag 21 1520 2000 

Kisújszállás 17 890 1000 

Mezőtúr 19 2050 1600 

Túrkeve Nincs adat 700 1000 
   
 Forrás: MOL M-KS-288-24/1967/42.ő.e. Az MSZMP KB GPO iratai. 119.p. 

 

A nagykun városok foglalkoztatottsági helyzetére jellemző, hogy az MSZMP 

megyei szerve által végzett vizsgálat szerint a foglalkoztatottság bővítésével csaknem 

kizárólag az ipar és az építőipar területén számolhattak, hiszen e városok mezőgazdasága 

csak az onnan kiöregedő dolgozók helyett tudott volna új munkaerőt felvenni. A gondokat 

fokozta, hogy a jelentős számú állást kereső női munkaerő mintegy 85-90%-a 

szakképzetlen volt: szinte sorban álltak a dolgozni akaró nők – szakképzettség híján – több 

műszakos munkára, időszakos munkára vagy bedolgozásra. Egyműszakos üzemi munkára 

történő munkásfelvételnél vagy takarítói munkakörbe való felvétel esetén mindig 

sokszoros túljelentkezés volt. A jellemző tapasztalatok szerint az üzemek, vállalatok, 

gazdálkodó egységek nem kezdeményezték a szakmunkás-szükségletük saját erőből, saját 

költséggel történő megoldását, de általában az elhelyezkedni kívánó nők sem törekedtek 

szakképzettség megszerzésére. Közben a városokban növekedést mutatott a 

családfenntartó nők száma, akiknek munkához segítése megkülönböztetett figyelmet 

igényelt. Ekkor már vészesen közeledett az a demográfiai hullám, amely még a Ratkó-

korszakban alakult ki: ennek a nemzedéknek a különböző iskolákból kikerülő tagjaira igen 

                                                 
503 MOL M-KS-288-24/1967/42.ő.e. Az MSZMP KB GPO iratai. Összefoglaló a Szolnok megyei 
nagykunsági mezővárosok (Karcag, Kisújszállás, Mezőtúr, Túrkeve) ipari üzemek helyzetét, az ipar 
fejlődését, a foglalkoztatási viszonyokat megtárgyaló megyei párt VB ülések határozatairól és a határozatok 
megvitatása érdekében teendő intézkedésekről. 1967. június 9. Az anyagot aláírta: Váczi Sándor. 117.p.  
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cudar világ várt, amennyiben helyben szerettek volna elhelyezkedni. A férfi munkaerő 

kapcsán sem volt teljesen egyértelmű a kép: miközben a szakmunkásképző iskolákból 

kikerülő fiatalok elhelyezése gondokat okozott, addig több szakmában kielégítetlen maradt 

a szakmunkásigény, így hiány mutatkozott pl. villanyszerelőből, autószerelőből, 

lakatosból, hegesztőből, de akár rakodómunkásból is.504   

 Az MSZMP Szolnok Megyei Bizottsága – hogy nagyobb fogadókészséget érjen el 

az országos szerveknél – még azt a megállapítást is az országos szervek elé tárta, miszerint 

ezeket a városokat – a nagyszámú helyi kezdeményezés, tárgyalás, tájékozódó jellegű 

érdeklődés ellenére – „rendkívül szerény mértékben érintette a II. ötéves terv kormányzati 

célkitűzése, amely alapján mintegy 16 ezer ipari munkahelyet Budapestről vidékre kell 

leadni.” Szolnok megye a nagykun városok esetében az ipar és a mezőgazdaság együttes 

fejlesztését látta célszerűnek, amelyet elsősorban a már meglévő üzemek bővítésével – és 

nem újak telepítésével – képzeltek el. Tudták, hogy „a mindent felülről várás” helyett 

sokkal inkább helyi kezdeményezésekre, saját eszközökre és forrásokra kell 

hagyatkozniuk. Számoltak azzal, hogy e városok a megyeszékhely és az iparilag fejlettebb 

területek számára továbbra is munkaerőt fognak biztosítani, tehát a munkába eljáró 

dolgozók teljes helyi foglalkoztatását célul kitűzni irreális vállalkozás. Az akkori 

fejlesztések állapotát és a távlati elképzeléseket 3 pontba foglalva tárgyalták. Számba 

vették a „megvalósítás alatt álló javaslatokat”, majd „a megyei szervek hatáskörében és 

közreműködésével lerendezendő fejlesztési javaslatok” következtek. Végül pedig „a 

minisztériumok, országos szervek, trösztök és nagyvállalati központok segítségével 

rendezhető, realizálható fejlesztési javaslatok” felsorolását hozták.505   

 1965 januárja és 1966 januárja között az MSZMP PB, illetve a Titkárság 

valamennyi megye fejlesztését megtárgyalta.506 Az 1967. esztendőben az MSZMP KB 

Gazdaságpolitikai Osztálya (GPO) 5 megyében ellenőrizte a PB határozatainak 

végrehajtását és ebben Szabolcs-Szatmár, Hajdú-Bihar, Somogy, valamint Tolna megyék 

                                                 
504 Uo. 120-121.p. 
 
505 Uo. 123-129.p. 
 
506 Vö.: MOL M-KS-288-5/383.ő.e. Az MSZMP PB 1965. december 21-én megtartott ülésén tárgyalta meg 
Szolnok megye helyzetét és további fejlesztésének főbb kérdéseit. Megjegyzés: a korábbi évek gyakorlatától 
eltérően a fenti üléseken nem az országos szervek (OT, KB-apparátus), előterjesztése, hanem a megyei 
pártbizottságok jelentései, beszámolói alapján került sor a fejlesztés kérdéseinek vizsgálatára a megyék 
mintegy felénél. Emiatt egyes megyei pártbizottságok és tanácsok a területfejlesztés fordulópontjának 
tekintették ezeket a PB, illetve titkársági üléseket. Forrás: Tatai Zoltán [1984]: Iparunk területi szerkezetének 
átalakítása. Kossuth, Bp. 31-32.p. 
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mellett Szolnok megye is szerepelt. A GPO elsősorban olyan megyék fejlődésének menetét 

szerette volna felülvizsgálni, amelyek fejlesztési gondjai „különösen számottevőek” voltak. 

A vizsgálatok tapasztalatai szerint megyében azt mutatták, hogy a megyék fejlesztési 

kezdeményezései nagyrészt továbbra is extenzív szemléletűek maradtak, noha – a II. 

ötéves tervidőszak gyakorlatával ellentétben – az ipari termelés növelését már nem 

létszámbővítéssel, hanem intenzív eszközökkel kellett volna végrehajtani. A vizsgálatok 

alapján akkor a köztudatban az iparfejlesztés rögződött a foglalkoztatás javításának 

egyedüli útjaként.507 Megállapítást nyert, hogy a megyei pártbizottságokkal ellentétben a 

tanácsok meglehetősen csekély szerepet vállaltak az iparfejlesztéssel kapcsolatos 

tevékenységben. Szinte mindegyik megyében a megyeszékhelyen koncentrálódtak az ipari 

fejlesztések, bár a városok, illetve a járási székhelyek ipara is viszonylag szépen fejlődött. 

A legkirívóbb eset Hajdú-Bihar megye példája volt, ahol a III. ötéves tervidőszakra 

vonatkozó iparfejlesztések 97%-át (!) Debrecenben tervezték végrehajtani. Ebben az 

időszakban mind az öt megyében kialakulóban voltak az ipari övezetek, ahol már lehetőség 

nyílott a „tömbösített” ipari beruházásokra és az egyes üzemek közötti kooperációra. A 

vizsgálat mindegyik vizsgált megyében számottevő munkaerőtartalékokat talált és 

megállapították, hogy a munkaképes korú nők jelentős hányada még csak időszakosan 

jutott munkához. Amint korábban bemutattuk, Szolnok megyében komoly problémát 

jelentett a középiskolát végzett fiatalok elhelyezkedése és az ún. demográfiai csúcs 

közeledése: ugyanezek a problémák jellemezték a másik 4 vizsgált megyét is, így 

előrejelezhető volt, hogy a III. ötéves terv fejlesztéseinek megvalósulása esetén is újra 

fognak termelődni a foglakoztatási feszültségek.508     

 Az ekkor vizsgált öt megye közül messze Hajdú-Bihar kapta a legtöbb ipari 

beruházásra fordítható pénzt, míg Tolna megye a legkevesebbet. Szolnok megye ebből a 

szempontból a 2. helyet foglalta el (1,969 milliárd ft), miközben ezen megyék között az 

előző, II. ötéves tervidőszak során még a legtöbbet fordíthatott iparfejlesztésre (2,444 

milliárd ft). A szolnoki megyeszékhely a III. ötéves tervre előirányzott ipari beruházási 

                                                 
507 Amint korábban említettük, a szocialista időszakban mindvégig az iparosítást vélték egyfajta univerzális 
eszköznek, amellyel a gazdasági, társadalmi és területi problémák szinte mindegyike orvosolható. Vö.: 
Germuska [2004] i.m. 9.p. Enyedi György szerint akkoriban a városok fejlesztése elsősorban ipartelepítést 
jelentett, mivel még mindig a foglalkoztatás bővítése tűnt a legsürgetőbbnek. Enyedi György [1982]: A 
településhálózat átalakulása. In: Vass Henrik (szerk.): Válság és megújulás. Gazdaság, társadalom és politika 
Magyarországon. Az MSZMP 25 éve. Kossuth Könyvkiadó, Bp. 183.p.  
 
508 MOL M-KS-288-24/1967/42.ő.e. Jelentés az MSZMP KB GPO részéről a Titkárságnak a megyék 
fejlesztésére hozott határozatok végrehajtásától. 1967. augusztus 30. A jelentést aláírta: Bálint József. 223-
227.p. 
 



 203

összeg 62%-ára számíthatott, míg Debrecen csaknem az egészre, de Szekszárd csak 7%-ra 

(igaz, utóbbi esetében az atomerőmű kezdődő, 300 millió ft-os beruházása erősen torzította 

az adatokat). Szolnok megyéből ekkor 18 ezer fő aktív kereső járt más megyébe dolgozni 

és szintén 18 ezer fős volt a megye munkaerőtartaléka is.509  

 

18. számú táblázat: 5 iparilag kevésbé fejlett megye általános helyzete (1967) 

 

Megye 

Iparfejlesztés 
tervezett 
összege 

(milliárd ft) 

Ebből a 
megyeszékhely 

részesedése 
(%) 

Eljáró 
keresők 
száma 

Munkaerőtartalék

Hajdú-Bihar 2,720 97 18.000 22.000 

Somogy 0,665 50 9000 18.000 

Szabolcs 1,535 43 30.000 22.000 

Szolnok 1,969 62 18.000 18.000 

Tolna 0,643 7 11.000 11.000 
 
Forrás: MOL M-KS-288-24/1967/42.ő.e. 229-232.p. 

 

A Szolnok MB ipari osztályának részéről Váczi Sándor lényegében ugyanúgy látta 

a tanácsok iparfejlesztésben tanúsított közreműködését, mint az országos szervek: 

szerepüket a fejlesztések szervezési munkálataiban meglehetősen passzív jellegűnek 

tapasztalta, melynek során elemzéseik, véleményezéseik többnyire csak egy-egy 

részproblémát érintettek, nem törekedve a komplexitásra. Kiemelte, hogy gyakran 

keletkezett ellentmondás a központi fejlesztési elgondolások és a helyi szükségletek között. 

A Szolnok megyeiek véleményét tolmácsolva megállapította, hogy a területfejlesztést nem 

lehet rábízni ágazatokra vagy minisztériumokra510, akik a fejlesztések területi elosztását 

sokszor „alkudozásokkal, esetleg az érintett terület részéről történő anyagi előnyben 

részesítéssel” döntötték el. Javaslatuk alapján a területi fejlesztési terveket az OT-nak 

kellett volna végeznie, a helyi tanácsi szervek hathatósabb bevonásával. Megkérdőjelezték 

az iparfejlesztés mindenhatóságába vetett hitet is, hiszen kérték annak feltárását, hogy 

                                                 
509 Uo. 229-232.p. 
 
510 A népgazdaság területi tervezését akkoriban az OT, a regionális tervezést pedig az Építési és 
Városfejlesztési Minisztérium (ÉVM) végezte. 
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mennyire célszerű az ipar fejlesztése egy alapvetően mezőgazdasági jellegű területen 

anélkül, hogy az akadályozná a mezőgazdaság termelését. Fontosnak tartották, hogy az 

iparfejlesztés végre olyan ágazati arányt kövessen, amely lehetővé teszi a 

mezőgazdasággal való kooperációt mind a mind a mezőgazdasági termények 

feldolgozásában, mind pedig a munkaerő gazdaságos felhasználásában.511  

 A III. ötéves terv időszaka során az iparilag fejletlen 6 alföldi és 4 dél-dunántúli 

megye közül kettőt – Csongrád és Vas megyét – már felzárkózni láttak az iparilag fejlett 

megyékhez (előbbiben mintegy 60 ezer, utóbbiban 33 ezer ember dolgozott az iparban), 

tehát a leginkább fejlesztendő megyék közé már csak 8 megyét számítottak és ide tartozott 

Szolnok megye is. A 10 ezer lakosra jutó szocialista iparban dolgozó számát tekintve 

óriásiak voltak a különbségek megyénként: például a legiparosodottabb területek és a 

legfejletlenebb Szabolcs-Szatmár megye között 6-8-szoros különbség is előfordult ebben a 

tekintetben. Az iparosodottság színvonala az egyes megyéken belül sem volt egyenletes, 

amint azt láttuk Szolnok megye esetében is. De az összességében iparosodott Borsod 

megye alföldi és ÉK-i részén is alig lehetett valamiféle ipart találni. Akadtak viszont olyan 

iparilag fejletlen megyék, ahol egy-egy város vagy járás erejéig már fejlett iparról lehetett 

beszélni: ilyen fejlettebb városok közé tartozott pl. Debrecen, Kecskemét, Szolnok, 

Békéscsaba és Kaposvár, de a zalai olajvidék körzete is. Az iparilag fejletlen, illetve 

felzárkózó megyék lakossága – az egy Csongrád megyét leszámítva – mindenütt csökkent, 

miközben Budapest népessége – mindenféle korlátozás ellenére – tovább növekedett és a 

főváros egyre túlzsúfoltabbá vált. Pest megye iparának növekedése is túlságosan erős volt 

ahhoz képest, hogy a kormány a főváros körüli beruházások tilalmát rendelte el és 

fejlődésének üteme elérte a direkt ipari fejlesztésre kijelölt fejletlen területek növekedési 

rátáját. A gazdaságirányító szerveknél kiszámolták, hogy amennyiben az iparilag fejletlen 

területekről nem vándorolt volna el jelentős létszámú lakosság, akkor iparosodottságuk 

növekedése átlagosan 6%-kal alacsonyabb lett volna. Különösen magas volt az elvándorlás 

6 megyében: ide tartozott Szabolcs-Szatmár, Szolnok, Békés, Hajdú-Bihar, Zala és Tolna 

megye. Kiemelték, hogy ezek a megyék a magas elvándorlásnak is köszönhették a 

statisztikákban megmutatkozó ipari intenzitásuk növekedését.512 A korábban említett 8, 

iparilag továbbra is elmaradottnak számító megyén belül 4 megyét – Szabolcs-Szatmár, 
                                                 
511 MOL M-KS-288-24/1967/45.ő.e. Az MSZMP Szolnok Megyei Bizottság Ipari Osztály részéről átirat az 
MSZMP KB GPO-nak. A területi gazdaságfejlesztés és ipartelepítés kérdéseiről. 1967. október 18. 12-14.p. 
 
512 MOL M-KS-288-24/1967/45.ő.e. Iparosítás – gazdaságfejlesztés – területfejlesztés.  A KSH 1967. 
november 1-jén kiadott tanulmánya. 116-121.p. 
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Hajdú-Bihar, Somogy és Tolna megyéket – soroltak a „különösen elmaradott” 

kategóriába.513    

 A Gazdasági Bizottság a III. ötéves tervidőszak elején meghozta a 10.144/1966. 

számú határozatát, amelyben – újbóli felülvizsgálat után – ismét rögzítették a 

felszámolandó fővárosi ipartelepek jegyzékét. Ezek alapján 1967. január 1-jén még 391 db 

III. kategóriába sorolt fővárosi ipartelep működött, igaz, ez a határozat csak 120 telep 

1970-ig történő felszámolásának pontos időpontját írták elő. Sok volt a visszásság, hiszen 

egyes fővárosi vállalatok – mivel nem értettek egyet vele – egyszerűen nem vették 

tudomásul ipartelepük III. kategóriába sorolását és továbbra is szinte bármely, a termelés 

érdekében szükséges beruházást végrehajtottak. Több megszűntetésre ítélt vállalat arra 

hivatkozott, hogy nem ismeri a megszűntetés időpontját és ezért nem tett semmit a 

felszámolás érdekében. Előfordult, hogy a felszámolt telep helyére másik III. kategóriás 

telep költözött, illetve sokszor a telephely volt üzemeltetője továbbra is igényt tartott a 

telephelyre raktározási vagy egyéb célból. 514 A következő esztendőben a Gazdasági 

Bizottság újabb határozattal állt elő, amely a 10.146/1967. számot viselte. Ebben előírták a 

8, iparilag még mindig elmaradott megye meghatározott településein az iparosítás 

meggyorsítását és egyben ismét megerősítették, hogy a főváros környékén továbbra is 

korlátozni kell az ipar fejlesztését, különös tekintettel az új üzemek létesítésére és a 

létszámnövekedéssel járó, ún. extenzív beruházásokra. Kimondták, hogy az egyedi 

nagyberuházások telephelyét csak a kormány és a Gazdasági Bizottság hagyhatja jóvá. 

Ezzel a határozattal jött létre az az évenkénti mintegy 200 millió ft-ot tartalmazó 

iparfejlesztési és iparkitelepítési alap is515, amelyet csak az iparilag elmaradott megyékbe 

történő ipartelepítés esetén lehetett igénybe venni és a III. ötéves tervidőszak utolsó három 

esztendejére vonatkozott. Amennyiben egy beruházás ezeket a megyéket célozta, úgy a 

vállalati saját erő mellett a költségek 20-50%-át költségvetési hozzájárulásként lehetett 

biztosítani. A határozat rögzítette ezeken túl azon fővárosi III. kategóriás üzemek 

                                                 
513 MOL M-KS-288-24/1967/6.ő.e. Előterjesztés a GB részére: az ipar arányos területi fejlesztésének, a 
kitelepítési célkitűzések fokozott megvalósításának biztosítása az új gazdasági mechanizmus bevezetése után. 
1967. július 27. Ellenjegyezte: Karádi Gyula GB elnökhelyettes. 47.p. 
 
514 MOL OT TÜK. XIX-A-16b. Isz.: 00322/IX/1969. A III. kategóriába sorolt ipartelepek helyzete. Kiadja a 
KSH Budapest Városi Igazgatósága. 1969. július 25. 5-6.p. 
 
515 Az állam ezzel a beruházási kedvezménnyel (dotációval) próbálta arra ösztönözni a vállalatokat, hogy a 
makacs fővároshoz ragaszkodást végre elvetve az iparilag fejletlen, iparosítandó településekre költöztesse 
kitelepítésre ítélt telephelyeit. Mindezek mellett a GB határozat egyes telephelyek esetében engedélyezte a 
Budapesten belüli áttelepítést is. 
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kitelepítésének határidejét, amely esetekben ez még nem volt meg: ezen telepeket a 

határozattal legkésőbb 1975-ig vidékre „terelték”.516 

 A fenti korlátozó és ösztönző intézkedések tehát az ipar arányos területi 

fejlesztésének érdekében történtek. Tudván, hogy az ipari nagyberuházások egyéb ipari 

beruházásokat is vonzanak, mindenképpen el kellett valahogyan érni, hogy ezek végre 

azokon a fokozottan iparosítandó településen valósuljanak meg, amelyek megfelelő 

munkaerő- és kulturális hátteret szolgáltattak az érkező telepítéseknek. Budapest továbbra 

sem kaphatott zöldmezős beruházást, illetve olyan bővítést, rekonstrukciót, amely 20%-nál 

nagyobb létszámnövekedéssel járt volna. Az ÉVM javaslata, miszerint Budapesten és a 

megjelölt Budapest környéki településeken az összes ipari foglalkoztatottra vonatkozó 

létszámstop-ot rendelt volna el, viszont már éles ellenállásba ütközött. Az MSZMP 

legfelsőbb pártvezetése immár egyre szükségesebbnek látta, hogy a tanácsok a jövőben 

fokozottabban érvényesítsék hatósági jogköreiket, így pl. adott esetben tagadják meg „a 

lakosság érdekeivel ellentétes beruházásokat” vagy akadályozzák meg „a jogellenes 

telepítési szándékkal érkezőket” tetteik végrehajtásában. Bevezetésre került a területileg 

differenciált hitelpolitika is, hiszen a 8 támogatott megye hosszú lejáratú visszafizetési 

határidőket is kapott, de ezentúl a telekhasználati díjakat is differenciáltan állapították meg 

és pozitív diszkriminációval a vidéki ipartelepek esetében jóval alacsonyabb díjszabást 

határoztak meg, mint a fővárosban.517 Részben a budapesti iparkorlátozó intézkedések 

következtében megállt a főváros immár egy teljes évszázada tartó ipari létszámnövekedése, 

sőt 1966-1970 között már szerény mértékben, 2%-kal csökkent is. „Cserébe” viszont 

robbanásszerűen növekedett a Budapest környéki agglomerációs gyűrű ipara és 

népessége.518   

 1967-ben a Szolnok megyei pártbizottságnak részletes jelentést kellet küldeni az 

MSZMP KB GPO részére a megye nehéziparának helyzetével kapcsolatban. A jelentésből 

megtudható, hogy ekkor a jászberényi Hűtőgépgyár sikeresen dolgozott a számára 1970-ig 

előírt 58%-os termelésnövekedés elérésén a háztartási és kereskedelmi hűtőberendezések, 

                                                 
516 MOL M-KS-288-24/1967/6.ő.e. A Gazdasági Bizottság 10.146/1967.sz. határozata az ipar arányos területi 
fejlesztésének, a kitelepítési célkitűzések fokozott megvalósításának elősegítéséről. 1967.augusztus 15. 
Ellenjegyezte: Timár Mátyás, a GB elnöke. 64-66.p. 
 
517 MOL M-KS-288-24/1967/6.ő.e. Előterjesztés a GB részére: az ipar arányos területi fejlesztésének, a 
kitelepítési célkitűzések fokozott megvalósításának biztosítása az új gazdasági mechanizmus bevezetése után. 
1967. július 27. Ellenjegyezte: Karádi Gyula GB elnökhelyettes. 48-61.p. 
 
518 Enyedi György [1978]: Gazdaságpolitika és területi fejlődés. In: Valóság 1978/ 5. sz. 38.p. 
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az alumíniumedények és az autoszifonok gyártása terén és már előkészítették az 

alumínium söröshordók és a jármű vízhűtők gyártását is. Ezzel a sikeres gépgyárral 

ellentétben teljesen más volt a helyzet a másik nagy jászberényi gyárban. Az 

Aprítógépgyár még mindig a végleges gyártmányprofilját kereste, ugyanis a szovjetek 

időközben lemondták a nagy vegyipari gépek gyártására vonatkozó igényüket, amely miatt 

a vállalat óriási átszervezésre készült: mintegy 500 fő új munkaerőt akartak felvenni a 

188,5 millió ft-os beruházással épülő új, 9500 m2-es csarnokukba. Mivel a szovjetek 

immár teljesen más típusú gépekre tartottak igényt jóval kisebb megrendelési összeg 

fejében, a gyár bővítését le kellett fújni és tovább lehetett gondolkodni az új 

gyártmánykoncepción. Az Aprítógépgyár válságos időszaka így egyelőre nem oldódott 

meg. A megye harmadik nagy nehézipari gyárában, a Tiszamenti Vegyiműveknél 

időközben leállították a szuperfoszfát-termelés bővítésére vonatkozó tervező munkálatokat, 

ugyanis országos szinten döntés született, hogy immár korszerűbb, magasabb 

hatóanyagtartalmú műtrágya gyártását kell elkezdeni valamelyik másik üzemben. A 

korábban tervezett etán tartalmú szerves vegyipar kiépítését felülről nem tartották 

időszerűnek, a meglévő szénsavkincsre történő üzemlétesítést ugyancsak nem tartották 

célszerűnek, inkább a nyugat-dunántúli, már meglévő üzemek bővítését tartották 

gazdaságosabbnak.519  

Szolnok megye egyes vállalatai egyre inkább belelendültek a minőségi termelésbe, 

vagyis olyan termékek előállításába, amelyek már megállták a helyüket a tőkés piacon is. 

Korábban már szóltunk a jászberényi Hűtőgépgyár sikereiről. A vállalat 1963-tól 1966-ig 

megkilencszerezte exportját és termékei immár 33 országba eljutottak (gyártmányainak 

több mint ötöde tőkés országokba került). A megye másik nagy exportőre, a Tisza 

Cipőgyár 3 millió pár cipőt adott el a külföldi piacokon. A nagyüzemek közül a negatív 

példát a jászberényi Aprítógépgyár jelentette: a vállalat a III. ötéves terv kezdetéig alig 

törődött a piackutatással, ráadásul a gyár nem rendelkezett megfelelő tervező, szerkesztő 

gárdával. Ennek az lett az következménye, hogy új, a világpiacon is versenyképes 

gyártmányok kifejlesztésére alig került sor, az export pedig folyamatosan csökkent (addig 

is elsősorban a Szovjetunióba és Jugoszláviába gyártottak). A Tiszamenti Vegyiművek fő 

termékei közül mind kénsavat, mind szuperfoszfátot exportált a nyugati országokba is. A 

BMG Törökszentmiklósi Gyáregységének feladata elsősorban a hazai igények kielégítése 
                                                 
519 MOL M-KS-288-24/1967/45.ő.e. A területi gazdaságfejlesztés és ipartelepítés kérdéseiről. Az MSZMP 
Szolnok Megyei Bizottságának jelentése az MSZMP KB GPO felé. 1967. október 18. Ellenjegyezte: Váczi 
Sándor. 60-111.p.  
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volt, vagyis az 1964-es kormányprogram értelmében hozzá kellett segítenie a magyar 

mezőgépgyártást, hogy az itthon dolgozó hazai előállítású mezőgazdasági gépek 

részarányát 1/3-ról 2/3-ra sikerüljön növelni. Az exportáló minisztériumi vállalatok közül 

utolsóként a Szolnoki Papírgyár tudott külföldön is eladható, jó minőségű papírt gyártani 

(1966-tól). A megye kisebb jelentőségű ipari egységei közül a Szolnok Megyei Vasipari 

Vállalat lengéscsillapítókat, a kisújszállási Megyei Faipari Vállalat fajátékokat és 

gyümölcsös ládákat, a Mezőtúri Dózsa Cipőipari KTSZ pedig sportcipőket, majd autós 

cipőket exportált. A Budapesti Fűrészek 2. számú Szolnoki Üzemegysége faalapanyagot 

gyártott kivitelre is, a Karcagi Általános Szerelő KTSZ termékei pedig a Magyar Hajó- és 

Darugyár gyártmányain belül jutottak el a világpiacra. Elsősorban kézimunkák és 

népművészeti termékek jelentették a Jászárokszállási Hímző és Szőnyegszövő Háziipari 

Szövetkezet, valamint a Karcagi Népművészeti Háziipari Szövetkezet exportált termékeit 

(előbbi szövetkezet 800, utóbbi mintegy ezer főt foglalkoztatott, zömében nőket).520   

 1966-tól „a gazdasági mechanizmus reformja” címen átfogó gazdasági reform 

előkészítése folyt, amelyet 1968-ban – miután a mezőgazdaságban már korábban (1966-

tól) számos elemét bevezették – indítottak a gazdasági élet más területein. Ezek fő 

intézkedései közé tartoztak olyan fontos rendszabályok, mint az addigi részletes, kötelező 

központi tervutasítások eltörlése (egyáltalán a tervezés utasításos jellegének felszámolása), 

vállalati gazdasági alapok létesítése, a költség és a kereslet által szabályozott vállalati 

árpolitika előtérbe helyezése, eseti vállalati külkereskedelmi jogosítvány biztosítása, illetve 

a devizahozam részleges vállalati hasznosításának engedélyezése. Ettől kezdve a nyereség 

(profit) vált a gazdálkodás eredményességének fő mércéjévé és egyben forrásává a saját 

beruházásoknak, fejlesztéseknek, a nyereségrészesedésnek és a munkafeltételek 

javításának. Az intézkedések nagymértékben megnövelték a vállalati önállóságot annak 

érdekében, hogy az egész népgazdaság termelési szerkezetében javuljon a hatékonyság és 

az ellátás, növekedjék az export és általában pozitív irányba mozduljon el általában a 

gazdasági munka eredményessége. A reform előkészítése során eredetileg ugyan felmerült, 

hogy a reform azért vált-e szükségessé, mert a fejlettség elavulttá tette a régi módszereket, 

vagy azért, mert a korábbi módszerek eleve hibásak voltak. Végül az utóbbi érvet teljesen 

elvetve a legfelsőbb párt- és állami vezetés úgy döntött, hogy az extenzívről az intenzív 

fejlődésre való átmenet indokolta a változtatást. A reform bevezetését 3-5 évre tervezték, 

                                                 
520 Szolnok megye ipara a világpiacon. Kiadja az MSZMP Szolnok Megyei Bizottsága Ipari-, Építőipari-, 
Közlekedési- és Művelődéspolitikai Osztálya. Szolnok, 1967.  
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de – többek között az 1968-as csehszlovákiai események miatt – a reform-folyamat 

kibontakozása 1969-től elakadt. Hivatalosan a reform érvényben maradt, alapelveit nyíltan 

nem kérdőjelezték meg, de az ún. „vadhajtások”, a nem kívánt következmények ellen 

újabb és újabb visszafogások, ellenhatások aktivizálódtak. Az új gazdasági 

mechanizmus521 elvei és vezérlési gyakorlata között sok téren, így főleg rendszerben és 

elvekben összeférhetetlenség állt fenn.522  

 Az új gazdasági mechanizmusra való áttérés gyakorlatilag „kettétörte” a III. ötéves 

tervidőszakot és az átállás nem járt minden nehézség nélkül. Az MSZMP Szolnok Megyei 

Párt VB 1968. március 3-i ülésén is megemlítették gondterhelten, hogy a III. ötéves 

tervidőszakból két év még a tervutasításos rendszer viszonyai között telt el, míg az azt 

követő 3 esztendőben a célkitűzéseket az alapvetően közgazdasági eszközökkel történő 

gazdaságirányítási mechanizmus viszonyai között kellett megvalósítani, tehát az 

előzőekhez képest – bizonyos szempontból – ez egy „hibrid” terv volt. Ekkorra – az előző 

esztendőben lefektetettekhez képest – a kiemelten fejlesztendő négy nagykun város mellé 

újabb két községet (Tiszafüredet és Kunszentmártont) is beemeltek, hogy ezzel is 

csökkentsék a megye egyes részei között meglévő fejlettségbeli aránytalanságokat. Már 

ekkor, a tervidőszak közepén – és függetlenül az új gazdasági mechanizmustól – több 

fontos kérdést is érintő kritikai vizsgálatot kellett kérni, mert ismét nem a tervek szerint 

haladt a megye gazdasági élete. Az ülésen elhangzott, hogy több fontos ipari létesítmény 

üzembehelyezése ismét elhúzódott, az ipar együttes és arányos fejlesztésében 

egyenetlenségek mutatkoztak, de gondot jelentett a lakásprogram megvalósítása és az 

egyre inkább jelentkező demográfiai hullám levezetése is. Hiányosságokat észleltek az 

élelmiszeripar fejlesztése terén, a feltárt gázkészletek felhasználásánál és a 

munkaerőtartalékkal való megfelelő gazdálkodás terén is.523 

 Pozitív fejleményként számolhattak be arról, hogy a megye népességének 

csökkenése végre mérséklődött és az akkori előzetes számítások szerint 1967-re meg is 

állt. A vándorlási különbözet sokáig negatív egyenlege is erőteljesen csökkenő tendenciába 

                                                 
521 Az 1968-tól induló gazdasági reformnak a szakirodalomban legelterjedtebb elnevezése az „új gazdasági 
mechanizmus”, de pl. Barta Györgyi reformszocializmusról, Csikós-Nagy Béla pedig egyenesen szocialista 
piacgazdaságról beszél. Forrás: Barta [2002] i.m. 24.p.; Csikós-Nagy [1996] i.m. 144.p.  
 
522 Szakács [2002] i.m. 250-252.p. 
 
523 MOL M-KS-288-24/1968/14.ő.e. Jelentés a harmadik ötéves terv megyei vonatkozású gazdaságpolitikai, 
területfejlesztési célkitűzéseinek időarányos megvalósításáról és a további feladatokról. Az MSZMP Szolnok 
Megyei Párt VB 1968. március 5-i ülésének 4. napirendi pontja. 3-6.p. 
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váltott át, emellett pedig a természetes szaporodás növekedése is megindult. Növekvő 

mértékű népességcsökkenést egyedül csak a jászberényi járásban regisztráltak, miközben 

Szolnok városának népessége továbbra is erőteljesen növekedett és már elérte a megye 

lakosságának 13,4%-át.524 Ha lassan is, de nőtt a női munkavállalók száma, viszont 

elgondolkodtató tény volt, hogy a kiközvetítésre jelentkezett közel 20 ezer főből csupán 

60% vállalt munkát: emiatt el kellett ismerni, hogy „a foglalkoztatottság növelésének 

feltételei csak bizonyos mértékig adottak”.525 Ezzel gyakorlatilag elismerték, hogy a 

Szolnok megyében elindított – az eddigieken túl 4 nagykun várost és 2 községet érintő – 

iparosítási programnak az aktuális tervidőszakban addig alig volt kézzelfogható 

eredménye, pedig a hivatalos ideológia az iparosítás egyik legfőbb céljának a 

foglalkoztatási gondok megoldását, ezen keresztül pedig a vásárlóerő növelését és az 

életszínvonal folyamatos emelkedését tartotta.526 A III. ötéves terv addig eltelt időszaka 

alatt csak a megye szocialista iparában dolgozók létszáma 4200 fővel növekedett és kis 

híján elérte a 40 ezer főt. Ekkor az ipart tekintve a megye helye Magyarország többi 

megyéjének összehasonlításában a 12. volt a 10 ezer lakosra jutó iparban foglalkoztatottak 

száma szerint és 11. a szocialista iparban dolgozók száma szerint. Szolnok megy a 10. 

helyet foglalta el az egy lakosra jutó ipari állóeszközök értéke alapján és a 7. helyet az egy 

fő iparban foglalkoztatottra jutó ipari beruházások nagysága tekintetében Az utóbbi adat 

arra enged figyelmeztetni, hogy Szolnok megye esetében az ipari beruházások 

nagyságrendje ekkor már valóban a fejlettebb megyékhez való felzárkóztatást szolgálta. 

Termelési értékét tekintve a megye gazdasági ágazatai között az ipar állt az 1. helyen, míg 

továbbra is a mezőgazdaságban dolgoztak a legtöbben. A lakáshelyzetet vizsgálva Szolnok 

megye helyzete jobb volt az átlagosnál, hiszen itt 100 lakásra 294 lakos jutott, míg az 

országos átlag 315 fő volt. Természetesen ugyanez már nem mondható el Szolnok 

városáról, ahol a túlzsúfoltság következtében az országosnál sokkal rosszabb volt a helyzet 

továbbra is. Ráadásul a tervidőszak első éveiben az itt épített lakások száma 

nagymértékben csökkent és magas volt a megszűnt lakások száma, de feltűnően sok régi 

építésű, közművek nélküli, elavult lakás jellemezte az általános szolnoki képet. Így nem 

                                                 
524 Az 1960-as évtizedben Szolnokon az állandó jelegű vándorlás évi 2200 főt, az ideiglenes vándorlás pedig 
évi 4500 főt tett ki! Ezzel az alföldi megyeszékhelyek között – a lakosságszámhoz viszonyítva – mindvégig 
Szolnokon volt a legmagasabb a bevándorlók aránya. Forrás: Lukács Pál [1971]: Szolnok város társadalmi 
mobilitásának főbb vonásai a felszabadulás óta. In: Jászkunság  1971. 1-4. sz. 21.p. 
 
525 MOL M-KS-288-24/1968/14.ő.e. 6-8.p. 
 
526 MOL M-KS-288-24/1967/45.ő.e. Iparosítás – gazdaságfejlesztés – területfejlesztés. KSH, 1967. 21.p. 
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kellett azon csodálkozni, hogy a városban több mint 2 ezer volt a jogos lakásigénylők 

száma.527 

 Amint láthattuk, a II. ötéves terv során országszerte gyakorlatilag alig valósult meg 

valami az ipar extenzív fejlesztéséről az intenzív szakaszra történő átállása terén. Komoly 

nehézségek adódtak e téren a III. ötéves terv idején is, amint ezt egy 1968-ban készült 

Szolnok megyei jelentés is megállapította. Az MSZMP Szolnok Megyei Bizottságának 

vizsgálatai arra jutottak, hogy a vállalatok túlnyomó része a termelés bővítésének nagyobb 

részét még mindig létszámfejlesztéssel kívánta megoldani: ezek közé a vállalatok közé 

tartozott pl. a Hűtőgépgyár és a Tisza Cipőgyár is. A vállalatok egy része a munkaerőhiány 

miatt nem tudta kielégíteni munkaerőszükségletét: ide tartozott az Állami Építőipari 

Vállalat, ahol 143 szakmunkás állás várt betöltésre, de pl. a túrkevei XVII. számú 

Autójavító Vállalat sem talált lakatosokat, hegesztőket és asztalosokat. Megyeszerte 

jellemző volt a vállalatok részéről az a maximális törekvés, amely a munkaerő megtartását 

célozta a termelés biztonságának érdekében. A korabeli szocialista időszakban talán nem 

kell csodálkoznunk olyan eseteken sem, amikor egyes vállalatok „humánus, szociális 

megfontolásból” még akkor sem küldték el dolgozóikat, amikor huzamosabb ideig 

rendeléshiány ütötte fel a fejét az adott vállalatnál: a megyei pártbizottság tipikus ilyen 

eseteknek írta le a ruházati vállalatok munkaügyiseinek eljárását a női dolgozók esetében. 

Továbbra is csak részben találkozott a dolgozók munkahely iránti igénye és felkészültsége 

(szakképzettsége) a gazdálkodó egységek igényével: megyei szinten 1838 munkahelyre 

nem volt biztosítható munkaerő, amelynek harmada női munkaerőt igényelt volna. Az 

egymás mellett előforduló munkaerőhiányon és munkaerőfeleslegen túl tovább színesítette 

a munkaerőpiaci helyzetképet, hogy ezekben az esztendőkben megkezdődött – igaz, 

viszonylag kis létszámú – munkaerő kiszervezése a Német Demokratikus Köztársaságban 

történő munkavégzésre: 1967 őszén 60 fő, 1968 tavaszán pedig 80 fő mehetett ki az NDK-

ba munkavégzés céljából, többségükben az itthon is keresett szakmunkások. Érdekesség, 

hogy 1968. január 1-jével a megye két vállalatánál is bevezették a csökkentett 

munkaidőt528 (KÖTIVÍZIG, BMG Törökszentmiklósi Gyáregysége).529    

                                                 
527 MOL M-KS-288-24/1968/14.ő.e. Az MSZMP Szolnok Megyei Párt VB 1968. március 5-i ülésének 4. 
napirendi pontja. 10-18.p. 
 
528 Az MSZMP IX. kongresszusa adott elvi lehetőséget az ipar területén a munkaidő csökkentésére. Az új 
törvényes munkaidőt általában heti 44 órában kellett megállapítani, ám a csökkentést a vállatoknak saját 
erőforrásaikból kellett fedezni. A vállalat saját hatáskörében dönthetett arról, hogy a napi vagy a heti 
munkaidőt csökkentett-e. A vállalatok döntései azonban csak akkor léphettek életbe, ha a felügyelő szerv 
(minisztérium vagy tanács) a csökkentés bevezetéséhez hozzájárult. Forrás: Az MSZMP Központi 
Bizottságának határozata a gazdasági mechanizmus reformja előkészítésének helyzetéről és a harmadik 
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 1969 májusában az OT jelentést készített a Gazdasági Bizottság részére a III. ötéves 

tervidőszak folyamatban lévő beruházásainak helyzetével kapcsolatban. A jelentésből 

kiderült, hogy a beruházások országszerte továbbra is jelentősen elhúzódtak: „az új 

gazdasági mechanizmus hatása a beruházási folyamatban lassúbb kibontakozású, mint a 

gazdasági élet egyéb területein”. A beruházások 42%-a (38 db) az eredetileg tervezett 

időpontnál legalább egy évvel később fejeződött be, de néhány beruházásnál a kivitelezés 

elhúzódása a 3 évet is meghaladta, pedig a legtöbb esetben az eredetileg tervezett 

kivitelezési időtartam is meglehetősen bő volt. 1969-ben Magyarországon a beruházások 

átlagos megvalósítási ideje (általában 4-6 év, de 2 és 8 év is előfordult) továbbra is 

meghaladta a nemzetközi normákat. A komoly elmaradások, áthúzódások egyik oka az 

volt, hogy maguk a beruházók is csak igen kevéssé voltak anyagilag érdekeltek a 

kivitelezés gyorsításában, de általános volt az építkezéseknél a létszám- és anyaghiány, a 

technológiai berendezések szállításának és szerelésének késedelmei és a fő- és kiegészítő 

berendezések konstrukciós hibái. A legjelentősebb elhúzódó beruházások közé sorolták a 

Szolnoki Épületelemgyár esetét is, amelyet a kormány 4000/1967. számú határozatában 

1968-as befejezéssel írt elő, ennek ellenére az építkezés 1969 tavaszán még csak 77,5%-os 

készültségi fokú volt. Ennél az építkezésnél közel 100 millió ft-tal, 373 millió ft-ra 

növekedett az eredetihez képest a beruházási összeg is. Kisebb gondok a TVM új lengyel 

kénsavüzemének és a Kiskörei Vízlépcső I. ütemének építkezéseinél is akadtak. A jelentés 

mellé egy térképet is mellékeltek, amely a folyamatban lévő egyedi nagyberuházások 

megyénként megoszlását mutatta. Ebből kiderül, hogy az Alföldön a legjelentősebb 

beruházások Csongrád megyében folytak (döntő részben a bányászat terén), utána viszont 

Szolnok megye következett: itt a beruházási összeg jó 3/4-ét a vízgazdálkodás vitte el 

(Kisköre), ezenkívül pedig a vegyipar és az építőipar terén folytak komolyabb munkálatok. 

Ha az egész országot vesszük szemügyre, akkor a legnagyobb volumenű beruházások a 

„szokásos” helyeken, így Pest, Borsod, Heves, Veszprém, Komárom, Győr-Sopron és 

Baranya megyékben folytak, míg Vas, Zala, Somogy és Tolna megyék területén ekkor 

gyakorlatilag szünetelt a beruházási tevékenység.530 

                                                                                                                                                    
ötéves terv megvalósításának feladatairól. 1967. június 22. In: A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai 
és dokumentumai 1967-1970. Kossuth, 1974. 85-86.p. 
 
529 MOL M-KS-288-24/1968/41.ő.e. Az MSZMP Szolnok Megyei Bizottságának jelentése a munkás- és 
alkalmazotti létszám alakulásáról az 1968. év I. negyedévében. 1968. április 24. 157-158.p.   
 
530 MOL OT TÜK. XIX-A-16b. Isz.: 00180/I/1969. A folyamatban lévő beruházások helyzete. 1969 májusa. 
Jelentés a GB részére. 5-27.p. 
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 A magyarországi szocialista tervgazdálkodás és iparosítás első két évtizedét – 

elsősorban a gyorsan iparosított területeken – végigkísérte a súlyos lakáshiány. Szolnok 

megyében is főként azokon a településeken akadtak komolyabb gondok, ahol nagyszámú 

népességet vonzottak a frissen létrehozott ipari munkahelyek, de a munkahelyekhez való 

„járulékos beruházásként” a kellő számúnál jóval kevesebb lakást építettek fel. Láthattuk, 

hogy ebből a szempontból Szolnok városában volt a legrosszabb a helyzet, amely még az 

országos viszonyokhoz mérten is kiemelkedően túlzsúfolt település lett. Szolnokkal 

ellentétben pl. Túrkevén és Kisújszálláson mintegy 250-300 lakás állt üresen, itt viszont a 

tulajdonosok nem voltak ezeket hajlandóak kiadni. Ezekben az esetekben tulajdonosok egy 

része minden bizonnyal más megyében munkát vállaló, ideiglenesen elköltöző személy 

volt, aki nem akarta feladni korábbi lakóhelyét, megtartva azt egyfajta biztonsági 

bázisként, visszatérési- vagy visszavonulási lehetőségként. Az MSZMP Szolnok Megyei 

Végrehajtó Bizottsága és a Szolnok Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága 1969. február 

14-én megtartott együttes ülésén éppen a megye lakáshelyzetét tűzte napirendre. Az ülésen 

részt vettek a párt központi irányító szerveinek képviselői is.531 Az ülésen nemcsak a 

megyei-, hanem az országos lakáshelyzetről is értekeztek. Elhangzott, hogy a szocialista 

országok között Magyarországon a legalacsonyabb (nem egészen 9%-os) az összes 

beruházásokból a lakásépítésre fordított részarány, de nemzetközi összehasonlításban is itt 

jóval többet kellet spórolni egy átlagos, 48 m2-es lakásra, mint más országokban. Ha egy 

átlagos lakás Magyarországon 6,5 évnyi munkabér értékének felelt meg, az a 

Szovjetunióban 4,1 év, az USÁ-ban pedig 1,5 év munkabéréből kifizethető volt. Erre 

mondhatta az ülésen Nyíri Béla: „ma már úgy beszélünk a lakásárakról, mint a 

csillagászatról.” Csoma Kálmán egy új társadalmi jelenségre is felhívta a figyelmet a 

komoly szolnoki lakáshelyzet elemzése közben, amely a lakáshelyzetet tovább rontotta: 

ekkorra ugyanis nagyrészt már felbomlottak azok a korábban hagyományosan együtt élő 

nagycsaládok, ahol több nemzedék is megfért egy fedél alatt. Az atomizálódás miatt ekkor 

már a korábban az idősekkel együtt élő fiatalok is önálló lakásra tartottak igényt, vagyis a 

korábbi nagycsaládokból több kisebb család keletkezett és ezek új lakásigénylőként léptek 

fel. Bordás László hozzászólása az építőipar felelősségét feszegette: „nagyon érdekes lenne 

megnézni az építőpart, mivel nincs még a világon talán olyan elaprózott építőipari 

szervezet, mint amilyen nálunk van”. A felépített és átadott lakások minőségében 

                                                 
531 Az együttes ülésen részt vett dr. Beckl Sándor, az MSZMP KB tagja, a SZOT titkára, Klézl Róbert, az 
MSZMP KB GPO helyettes vezetője és Barát Károly, az MSZMP KB PTO munkatársa is. 
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visszaköszöntek a régen meghaladottnak hitt ’50-es évek: a tapasztalatok szerint kevés 

olyan új lakás épült akkoriban a megyében, ahol ne kellett volna 3-4 éven belül újrarakni a 

parkettát vagy a lakás egyéb berendezései ne szorultak volna javításra. És a kivitelezők alá 

adta a lovat, hogy irányukban rendszerint „indokolatlan humanitás és engedékenység” volt 

jellemző.532       

 A megyei párt VB és a tanács VB együttes ülésén szó esett a tanyák kérdéséről is. 

Szolnok megyében ugyanis még mindig több mint 80 ezer ember élt tanyákon, amely 

meghaladta az országos átlagot, szemben a városi lakosság arányszámával, amely nem érte 

el azt: a megyében ugyanis csak 44%-os volt a városiak aránya. Az ülésen elhangzott, hogy 

nem sokkal korábban a Bács-Kiskun Megyei Tanács VB elnöke azzal a kezdeményezéssel 

kereste meg a Szolnok megyeieket, hogy a Balaton Intéző Bizottság mintájára a két alföldi 

megye létesítsen egy bizottságot, amelynek a tanyavilág problémájának megoldása lett 

volna a feladata. A tanyákkal kapcsolatban tovább éltek a két évtizeddel korábban 

kialakított előítéletek, amit pl. jól mutatott Szentesi László hozzászólása is: „hogy a tanyán 

élők milyen lakáskörülmények között élnek, azt nem kell elmondani”.533 Népgazdasági 

szempontból még mindig kifejezetten előnyösnek látták a tanyasiak belterületre való 

beköltözését, hiszen ezzel a mezőgazdasági nagyüzemi gazdálkodás számára addig 

elérhetetlen föld szabadult fel, amelyet a későbbikben már be lehetett olvasztani a 

nagyüzem területébe.534 

A III. ötéves tervidőszak letelte előtt egy esztendővel, 1969. október 29-30-án két 

napos látogatásra Szolnokra érkezett Kádár János, az MSZMP KB első titkára.535 A 

látogatás első napján a Tiszaföldvári Lenin TSZ vendége volt Magyarország első embere, 

majd a következő nap Szolnokon találkozott a megye és a város vezetőivel, ezután pedig 

városnézésen vett részt. Végül ellátogatott a Tiszamenti Vegyiművekbe, majd egy 

                                                 
532 MOL M-KS-288-24/1969/66.ő.e. MSZMP Szolnok Megyei VB: Irányelvek a lakásépítés fejlesztésére és 
a lakáselosztás új endszerére. 1969. február 14. 75-76.; 115-129.; 143.p. 
 
533 Szelényi Iván és Konrád György szociológusok éppen ebben az időben készítették el híres felmérésüket, 
amely a frissen épített panelházak lakóinak életkörülményeit, közérzetét, elégedettségét vizsgálta. Az 
eredmények lehangolóak voltak, ugyanis a lakók döntő többsége személytelennek és szűknek ítélte meg új 
lakókörnyezetét, ahonnan a legtöbben szívesen elköltöztek volna. A témáról részletesen: Szelényi Iván-
Konrád György [1969]: A lakótelepek szociológiai problémái. Akadémiai, Bp.; Andorka Rudolf [2003]: 
Bevezetés a szociológiába. Osiris, Bp.    
 
534 MOL M-KS-288-24/1969/66.ő.e. 91.; 131.p. 
 
535 1957. augusztus 20-án egy alakalommal már járt Kádár Szolnok megyében, amikor Kisújszállásra 
látogatott el. Forrás: Szolnok Megyei Néplap, 1969. október 29. XX. évf., 251.szám. Szeretettel köszöntjük a 
megyénkbe látogató Kádár János elvtársat. 1.p. 
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munkásgyűlésen találkozott az ipari munkásokkal a Járműjavító Üzemi Vállalatnál. Kádár 

– amint hangsúlyozta – a statisztikai adatokon túl látni szerette volna azt a munkát, ami a 

megyében folyt és találkozni akart azokkal az emberekkel, akik a munkát végezték: „Nem 

az ügyintézés két napja lesz ez […] Nem idegenek jöttek idegenekhez” – hangzottak a 

népszerű szlogenek. Kádár a mezőgazdaság és az ipar fejlődésének példái mellett 

szembesült a helyi építőipari kapacitás hiányával és a komoly szolnoki lakáshiánnyal. 

Utóbbival kapcsolatban a következőket mondta, amikor ellátogatott egy fiatal szolnoki pár 

új lakásába: 

„Bizony nagy szó egy ilyen szép kis lakás. De sok fiatal pár álma! Sajnos még nem 

tudunk mindenkinek adni, bárhogy szeretnénk is. Tudjuk, hogy vannak olyan fiatal párok, 

akik 4-5 évig is külön élnek, mert még közös albérletet sem kapnak. Egyrészt tartjuk a 

nagy prédikációkat a fiataloknak, hogy így éljenek, úgy ne éljenek és közben nem tudunk 

nekik megfelelő lehetőségeket biztosítani a harmonikus társas élethez. Sajnos.”536    

Látogatása végén a Járműjavítóban a következőket mondta:   

„Számomra a Szolnok megyében tett látogatás azért is nagy jelentőségű, mert a 

magyar forradalmi munkásmozgalomban Szolnok megye dolgozóinak fontos, 

meghatározott szerepük volt, mint ahogy ma is fontos szerepük van a szocialista 

társadalom építésében… A szocialista iparban, közlekedésben, mezőgazdaságban országos 

jelentőségű üzemek, állami gazdaságok és termelőszövetkezetek dolgoznak itt, s Szolnok a 

magyar közlekedésnek nélkülözhetetlen, elsőrendű fontosságú csomópontja. A szocialista 

mezőgazdaság úttörője volt a megye, hiszen az első és ma már a legszínvonalasabb 

termelőszövetkezetek közé tartozó közös gazdaságok ebben a megyében alakultak.”537 

 

A III. ötéves terv értékelése 
 

 1970-ben az ipari termelés volumene alapján a megyéket öt kategóriába lehetett 

sorolni és ebben a kategorizálásban Szolnok megye már a középmezőnyben foglalt helyet: 

I. Iparilag erősen fejlett megyék: Komárom megye és Budapest 

II. Iparilag fejlett megyék: Borsod, Veszprém, Fejér, Győr-Sopron, Baranya, Heves 

III. Iparilag közepesen fejlett megyék: Nógrád, Csongrád, Zala, Vas, Pest, Szolnok 
                                                 
536 Szolnok Megyei Néplap, 1969. október 31. XX. évf., 253.szám.   
 
537 Eredmények a harmadik, célkitűzések a negyedik ötéves tervben. Kiadja az MSZMP Szolnok Megyei 
Bizottsága és Szolnok Megye Tanácsa. 2.p. 
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IV. Iparilag elmaradott megyék: Békés, Hajdú-Bihar, Tolna, Bács-Kiskun, Somogy 

V. Iparilag erősen elmaradott megye: Szabolcs-Szatmár. 

Tehát az iparilag közepesen fejlett megyék kategóriája kibővült az egy évtizeddel 

azelőtti állapothoz képest: Zala és Heves mellé ugyanis felzárkózott Csongrád, Vas, Pest és 

Szolnok megye is. Míg az iparilag fejlett megyék (I. és II. kategória) 70%-nyi, az utolsó 

két kategóriába tartozó hat megye 12%-nyi részt képviselt az ipari nemzeti jövedelem 

termeléséből, miközben az ország lakosságának több mint negyede ott lakott. Az említett 

egy évtizedben az iparra fordított 233,8 milliárd ft-ból kiemelkedően magas részarány 

jutott Budapestnek, valamint Pest és Borsod megyéknek, ami nem egészen az elmaradott 

iparú területek felzárkóztatását tükrözte.538       

A III. ötéves tervidőszak végére tehát Szolnok megye az iparilag közepesen fejlett 

megyékhez zárkózott fel. A tervidőszak során a megyében 17.800 ipari munkahely létesült, 

amelyek kétharmadát, 11 ezer munkahelyet női munkavállalók tölthettek be. Összesen 11 

milliárd ft-ot tettek ki az ipari beruházások, amelyek jelentősen meghaladták az előző 

tervidőszak 7 milliárd ft-os összegét. Az öt esztendő alatt 11 települést érintett az 

iparfejlesztés, mégis területileg koncentrált beruházásokról beszélhettek az illetékesek, 

hiszen a fenti 11 milliárd ft-ból valamivel több mint 40% Szolnok iparát erősítette tovább 

és mintegy 20-23% jutott a 6 kiemelten fejlesztendő, még nem-, vagy csak alig iparosodott 

településre. A nagykun városokban, valamint a városias fejlesztésre kijelölt járási 

székhelyeken, Kunszentmárton és Tiszafüred nagyközségekben mintegy 390 millió ft-ot 

ruháztak be az iparba, amelynek következtében 3 ezer új munkahely jött létre, 60%-ban 

nők részére. Az iparban foglalkoztatottak száma a megye egész iparában 48%-kal, az 

iparban foglalkoztatott nők száma pedig 81%-kal növekedett.539  Mindezek ellenére a nők 

foglalkoztatási színvonala továbbra is kedvezőtlenebb maradt az országos átlagnál, de még 

a környező megyék mutatójánál is! Az alföldi megyék közül ebben a tekintetben csak a 

rendkívül elmaradott Szabolcs-Szatmár megye mutatója múlta alul Szolnok megyéét.540 A 

                                                 
538 Barta Györgyi [1973]: Magyarország gazdasági fejlődése 1960-tól 1970-ig megyei összehasonlítás 
tükrében. In: Földrajzi Értesítő. XXII. Évf. 1973/2-3. sz. 218.; 229.; 234.p. Megjegyzés: ugyanebben az 
összehasonlításban Szolnok megye a mezőgazdaságot tekintve a II. kategóriába tartozott, tehát 
„mezőgazdaságilag fejlett” megye volt.  
 
539 Eredmények a harmadik, célkitűzések a negyedik ötéves tervben. Kiadja az MSZMP Szolnok Megyei 
Bizottsága és Szolnok Megye Tanácsa. 3-10.p. 
 
540 MOL M-KS-288-24/1969/23.ő.e. Szolnok megye 1971-1975-ös tervidőszakra szóló fejlesztési direktívái 
és tervjavaslatai a központi szervek felé. Csáki István (MSZMP Szolnok Megyei Bizottság) átirata Bálint 
Józsefnek (MSZMP KB GPO). 1969. június 26. 55.p. 
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munkára jelentkező nők mintegy 90-95%-a szakképzetlen volt, így elhelyezkedésük nagy 

gondot jelentett, nem is beszélve a középiskolákból kikerülő fiatal szakképzetlen lányok 

helyzetéről. A megye munkaképes férfi lakosságának foglalkoztatottsága már 100%-os 

értéket tett ki, viszont közülük 10 ezernek a megyén kívül kellett munkát vállalnia. A III. 

ötéves tervidőszak alatt főként az iparosodottabb vidékeken szak- és segédmunkáshiány 

keletkezett az iparban és az építőiparban. A jelentős beruházások mellett a megyei vezetés 

minden erőfeszítésnek ellenére sem járt „kellő eredménnyel” a Budapestről kitelepítendő 

III. kategóriás üzemek „lehozása”, megyei telepítése. Noha a megyében a 

mezőgazdaságból felszabaduló munkaerőt nem sikerült helyben megkötni, a tervidőszak 

végéhez közeledve az elvándorlás mértéke egyre csökkent és a bővülő ipari 

munkalehetőségek hatására már teljes megszűnése is látótávolságba került: hosszabb távon 

már a Szolnok megyei állandó lakhellyel rendelkezők egy részének hazatelepülésével is 

számoltak. A további urbanizációs folyamat erősödését mutatta a megyén belüli migráció, 

amely továbbra is egyértelműen a falvak felől a városok irányába mutatott.541   

 A III. ötéves tervidőszak végére a megyében mintegy 900 ipartelep, ebben 16 

önálló minisztériumi iparvállalat működött. Megtalálható volt még nem megyei székhelyű 

vállalatok 37 gyára, gyáregysége, üzeme, 12 tanácsi iparvállalat, 14 szolgáltató vállalat és 

67 ipari szövetkezet is. Az MSZMP propagandistái büszkén mondhatták, hogy míg 1938-

ban a megye az ország ipari termelésének alig 1%-át adta, addig ez az érték 1970-re 3%-ra 

változott, miközben az összes ipari termelés megnyolcszorozódott. A megye szocialista 

iparán belül a nehézipar állt az első helyen 59%-kal, majd az élelmiszeripar (22%) és a 

könnyűipar (16%) következett, az „egyéb ipar” és a szolgáltatások pedig mindössze 3%-ot 

tettek ki. Az öt esztendő alatt összesen 22 ipari létesítmény épült, amelyek közül a 

legjelentősebbek az alábbiak voltak: 

− Szolnoki Épületelemgyár (421,3 millió ft) 

− Szolnoki Cukorgyár répatároló és erőmű (252,5 millió ft) 

− Szolnoki Papírgyár IV. számú papírgép rekonstrukció (134,2 millió ft) 

− Tiszamenti Vegyiművek, Porfestékgyár (131 millió ft)542 

− Karcagi Kenyérgyár (10,3 millió ft).543 

                                                 
541 Uo. 51-54.p. 
 
542 A TVM Porfestékgyárának telepítése két budapesti festéküzem megszűntetését tette lehetővé. Forrás: 
Tatai Zoltán [1976]: Az iparilag elmaradt mezőgazdasági jellegű területek iparosítása. In: Enyedi György 
(szerk).: A magyar népgazdaság fejlődésének területi problémái. Akadémiai Kiadó, Bp. 103.p.  
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A fentieken túl 21, döntő többségében budapesti székhelyű iparvállalat épített 

valamilyen ipartelepet a megyében, így végre jelentős ipari beruházások történhettek az 

előző tervidőszakok során az ipartelepítésből kimaradt területeken, településeken is. Ezek 

közé tartoztak az alábbi beruházások: 

− Szerszámgépipari Művek karcagi üzeme544 

− Április 4. Gépgyár örményesi üzeme 

− Magyar Hajó- és Darugyár tiszafüredi üzemegysége545 

− Hűtőgépgyár jászsági új üzemei (Jászárokszállás, Jászboldogháza) 

− Alumíniumgyár tiszafüredi gyáregysége 

− Május 1. Ruhagyár szolnoki gyáregysége 

− Férfi Fehérneműgyár kisújszállási gyáregysége 

− Tisza Cipőgyár kunszentmártoni gyáregysége 

− Híradástechnikai Vállalat karcagi gyáregysége 

− Beloiannisz Híradástechnikai Gyár kunhegyesi gyáregysége 

− Könnyűipari Gépgyártó Vállalat mezőtúri gyáregysége 

− Gyógyászati Segédeszközök Gyára kisújszállási gyáregysége 

− Magnezitipari Művek tiszavárkonyi kísérleti félüzeme 

− Pannónia Szőrmeárugyár kunszentmártoni gyáregysége 

− Budapesti Bútoripari Vállalat jászberényi gyáregysége.546 

A III. ötéves tervidőszak – az előző középtávú tervekhez képest – az iparosítás 

mértékét és nagyságrendjét tekintve meglehetősen kiegyensúlyozott arcát mutatta az 

alföldi megyék összehasonlításában. Az addigi középtávú tervek közül valóban ez volt az 

első, amikor az Alföld jelentősebben tudott faragni a hátrányából az iparosodottság 

fokának tekintetében. 1966 és 1970 között mind a hat megyében jelentős összegeket költött 

az állam a minisztériumi ipar fejlesztésére és akkor még nem beszéltünk a megerősödő 

helyi iparról. Amennyiben az 1971-ben átadott minisztériumi ipari objektumokat is ide 

számítjuk (amelyeket zömében nyilvánvalóan a megelőző tervidőszakban kiviteleztek), 

                                                                                                                                                    
543 Eredmények a harmadik, célkitűzések a negyedik ötéves tervben. Kiadja az MSZMP Szolnok Megyei 
Bizottsága és Szolnok Megye Tanácsa. 6.p.; Beruházási adattár 1950-1971. 148-154.p. 
 
544 A karcagi üzem telepítésénél eredményesen használták ki az egykori mezőgazdasági gépállomás immár 
üresen álló épületeinek adottságát. Forrás: Tatai [1984] i.m. 101.p.  
 
545 A gyár történetéről bővebben: Faragó Pál [1988]: A Tiszafüredi Gyár létesítésének története. Kézirat. 
 
546 Eredmények a harmadik, célkitűzések a negyedik ötéves tervben. 36.p.  
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akkor elmondható, hogy ebben az iparcsoportban Szolnok, Hajdú-Bihar és Bács-Kiskun 

megyék kapták a legtöbb állami beruházást, de a másik három megye sem volt ettől sokkal 

lemaradva. Jól mutatja ezt, hogy a mindössze egy jelentős minisztériumi ipari objektumnak 

(ALKALOIDA Vegyészeti Gyár bővítése) telephelyet adó Szabolcs-Szatmár megye 

beruházási összege is megközelítette a 600 millió ft-ot. Természetesen ebben a 

tervidőszakban is akadtak giga-beruházások az országban, amelyekkel az Alföld nem 

vehette fel a versenyt, de összességében ekkorra már érzékelhetően csökkent a lemaradás 

és egyre több alföldi beruházás nagyságrendjét tekintve már országos szinten is a 

legnagyobbak közé volt sorolható. Utóbbiak közé tartozott pl. a Szolnoki Épületelemgyár 

is, amely 576 ezer tonna/év betonáru kapacitásával párját ritkította az országban. A 

legnagyobb országos beruházások volumene azonban továbbra is más kategóriát képezett: 

pl. Százhalombattán a Dunai Kőolajipari Vállalat kőolajfeldolgozó üzeme 4,374 milliárd 

ft-ba, a Magyar Vagon és Gépgyár győri beruházásai 3,377 milliárd ft-ba, a Péti 

Nitrogénművek nitrogénműtrágya gyárának bővítése pedig 1,78 milliárd ft-ba került a 

magyar népgazdaságnak.547 Az alábbi táblázatból kitűnik, hogy a legjelentősebb alföldi 

beruházások között továbbra is csak elenyésző az élelmiszeripari fejlesztés, de legalább a 

megelőző időszakhoz képest előrehaladás tapasztalható.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
547 Beruházási adattár 1950-1971. 145-154.p. 
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19. számú táblázat: A legjelentősebb új ipari beruházások az Alföldön a III. ötéves 

tervidőszakban 

 

Sorrend Beruházás megnevezése Beruházási összeg 
(millió ft) 

1. 
Alföldi Porcelángyár egészségügyi 
porcelánáru és porcelánedény gyáregység, 
Hódmezővásárhely 

634,5 

2. ALKALOIDA Vegyészeti Gyár bővítése, 
Tiszavasvári 595,0 

3. Hajdúszoboszlói Földgázüzem 471,0 

4. Szolnoki Épületelemgyár 421,3 

5. LAMPART Zománcipari Művek, kecskeméti 
gyáregység 338,4 

6. Debreceni Házgyár 284,5 

7. KNER Nyomda rekonstrukció, Békéscsaba 262,2 

8. Kismotor és Gépgyár, bajai gyáregység 260,2 

9. Hűtőház bővítése, Békéscsaba 209,1 

10. 1000 vagonos Hűtőház, Baja 168,1 

11. Szolnoki Papírgyár, rekonstrukció 134,2 

12. Szolnoki Cukorgyár, répatároló 133,5 

13. TVM Porfestékgyár, Szolnok 131,0 
 
Forrás: Beruházási adattár 1950-1971. 145-154.p. 

 

Az ipari beruházások terén Csongrád után Szolnok megye kapta a legtöbb ipari 

beruházást az alföldi megyék között, ami az ország összes ipari beruházásának 3,2%-át 

tette ki.548 Amennyiben Szolnok megye iparának szerkezetét összevetjük a többi alföldi 

megyéével, kiderül, hogy Hajdú-Bihar megye után itt dolgoztak a legtöbben a 

nehéziparban és ezen belül a gépiparban is. A gépiparban foglalkoztatottak száma alapján 

Szolnok megye megközelítette, Hajdú-Bihar pedig felül is múlta az országos átlagot. 

Érdekesség, hogy az alföldi megyék közül itt, Szolnok megyében volt a legkisebb súlyú az 

élelmiszeripar, viszont itt dolgoztak a legtöbben a bányászatban. A vegyi- és gumiipar 

dolgozóinak száma alapján Szabolcs-Szatmár és Hajdú-Bihar is megelőzte Szolnok 

                                                 
548 Tatai [1984] i.m. 231.p. 
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megyét, viszont ugyanitt a bruttó állóeszközök értéke ebben a megyében volt a 

legmagasabb, sőt az országos átlagot is jóval meghaladta.549 Szolnok megye iparán belül a 

legtöbb dolgozó a könnyűiparban talált megélhetést (42,9%), ezt követte a gépipar (29,7%) 

és az élelmiszeripar (12,0%). A további sorrend a bányászat, az építőanyagipar, a vegyipar 

és végül a villamosenergia ipar volt.550  

A III. ötéves tervidőszak utolsó éve, az 1970-es év egyben népszámlálási esztendő 

is volt, így itt újabb évtizedes demográfiai összehasonlításra is mód és lehetőség nyílott. 

Szolnok megye lakossága az 1960-1970. évek között 462.150 főről 449.830-ra változott, 

azaz 12.320 fővel, 2,7%-kal csökkent. Ezen időszak alatt a mintegy 29 ezer fős vándorlási 

veszteséget a természetes szaporodás (17 ezer fő) nem tudta ellensúlyozni. Főként a 

munkaképes korú népesség elvándorlása és az alacsony számú születések hatására ez 

időszakban a népesség korösszetételében az elöregedés jelenség volt megfigyelhető, 

ugyanis a gyermekkorúak aránya 26%-ról 23%-ra fogyott, viszont a 60 évesek és azon 

felüliek részesedése 15%-ról 18%-ra nőtt. A vándorlás a megye lakosságának iskolai 

végzettségére kedvezőtlen hatást gyakorolt, tehát elsősorban a szakképzett, illetve 

iskolázottabb munkaerő, zömében fiatalok hagyták el Szolnok megyét. A népesség 

gazdasági aktivitás szerinti összetételének változását a gazdaság és infrastruktúra fejlődése, 

valamint a mezőgazdasági keresők nagyszámú nyugdíjaztatása befolyásolta a 

legerőteljesebben. Továbbá fokozta a gazdasági aktivitást az 1967-ben bevezetett 

gyermekgondozási segély is. Javult a kereső-eltartott arány, de Szolnok megye az országos 

átlaghoz viszonyítva még mindig kedvezőtlenebb helyzetben volt ebből a szempontból. Az 

1960 óta eltelt egy évtized alatt a népesség jelentékeny arányú átrétegződése ment végbe. 

A megyében az iparosodás hatására az ipari, építőipari népesség aránya jelentősen, az 

össznépesség negyedéről harmadára növekedett, míg a mezőgazdasági népesség 47%-ról 

41%-ra csökkent. Ennek ellenére Szolnok megye mezőgazdasági jellege megmaradt, bár 

túlsúlyából vesztett. A népességnél is nagyobb arányú volt az aktív keresők népgazdasági 

ágankénti módosulása. 1970. január 1-jén az aktív kereső tevékenységet folytatóknak 38%-

a az iparban és építőiparban, 35%-a a mezőgazdaságban dolgozott. Az össznépesség és az 

aktív keresők népgazdasági ágankénti összetétele tehát erőteljesen eltért egymástól. Ennek 

egyik legdöntőbb oka az volt, hogy a kereső-eltartott arány az egyes népgazdasági ágakban 

                                                 
549 Bartke [1971] i.m. 107-108.p. 
 
550 Bartke István – Bora Gyula [1976]: A magyar ipar területi elhelyezésének távlati problémái. A területi 
elhelyezés modellje és annak változatai. In: Enyedi György (szerk).: A magyar népgazdaság fejlődésének 
területi problémái. Akadémiai Kiadó, Bp. 66.p. 
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különbözött. Ugyanis a mezőgazdaságban a nyugdíjasok és járadékosok, valamint 

eltartottak nagy száma miatt a népességből való részesedés (41%) jóval meghaladta az 

aktív keresők részarányát (35%). Viszont az ipar és az építőipar trendjei ezzel éppen 

ellentétesek voltak.551     

 

20. számú táblázat: Szolnok megye népességének %-os megoszlása népgazdasági 

áganként (1960-1970) 

 

Népgazdasági ág 1960, Szolnok 
megye 

1970, Szolnok 
megye 1970, országosan 

Ipar, építőipar 24,9 33,9 41,5 

Mezőgazdaság 47,3 41,2 28,7 

Szállítás 5,9 6,8 8,2 

Kereskedelem 4,6 5,9 6,4 

Egyéb 17,3 12,2 15,2 

Összesen 100 100 100 
 
Forrás: Az 1960. és az 1970. évi népszámlálások. 

 

21. számú táblázat: Szolnok megye aktív keresőinek %-os megoszlása népgazdasági 

áganként (1960-1970) 

 

Népgazdasági ág 1960, Szolnok 
megye 

1970, Szolnok 
megye 1970, országosan 

Ipar, építőipar 27,5 38,1 44,2 

Mezőgazdaság 48,0 35,0 25,7 

Szállítás 5,2 5,7 6,9 

Kereskedelem 5,5 7,8 7,9 

Egyéb 13,8 13,4 15,3 

Összesen 100 100 100 
 
Forrás: Az 1960. és az 1970. évi népszámlálások. 

 
                                                 
551 Makula Márta [1971]: A népesség főbb demográfiai és társadalmi-gazdasági viszonyainak változása a két 
népszámlálás között Szolnok megyében. In: Jászkunság 1971/3. szám. 100-104.p. 
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1970-ben az alföldi megyék közül Szolnok megyében volt a legalacsonyabb a 

mezőgazdaságban dolgozók részaránya és egyben itt dolgoztak a legtöbben az iparban, 

igaz, az adatokat torzítja, hogy Szegedet és Debrecent saját megyéjétől elválasztva 

kezelték (ekkorra az ipari népesség aránya mindkét nagyvárosban bőven meghaladta a 

40%-ot). Országosan még mindig 6%-kal volt magasabb az ipari és építőipari keresők 

aránya, mint Szolnok megyében, a mezőgazdasági keresőket vizsgálva viszont továbbra is 

fordított volt a helyzet: Szolnok megyében mintegy 10%-kal többen dolgoztak a 

mezőgazdaságban, mint az országos átlag. 1960 óta a megyében közel 10%-kal növekedett 

a nők részesedése az aktív keresőkből (26,0%→35,5%), ennek ellenére a megyék közül 

csak Hajdú-Biharban dolgozott kevesebb nő, mint itt (a másik póluson a főváros állt, ahol 

az aktív keresőknek már majdnem a fele a nők köréből került ki). A külterületen élők közül 

valamivel többen vállaltak már munkát az iparban, bár még mindig több mint ¾-ük a 

mezőgazdaságban dolgozott. Az iparosodás, valamint a mezőgazdaság kollektivizálása és 

gépesítése hatására tovább csökkent Szolnok megye külterületi népessége az 

összlakossághoz viszonyítva (19,5%→12,3%): az 1960-as évtizedben mintegy 6100, a 

szocialista rendszer kezdete óta pedig több mint 16.800 tanyaépület szűnt meg, illetve vált 

lakhatatlanná. Ennek ellenére a megye leginkább tanyás városa, Jászberény lakosságából 

még közel minden ötödik ember élt külterületen, igaz, a másik póluson Szolnok esetében 

ez már nem érte el a lakosság 3%-át sem. Szolnok megyében 1960 óta csak hét település 

népessége növekedett, míg a többieké kivétel nélkül csökkent. Érdekes, hogy az alföldi 

viszonylatban már erősen iparosodottnak számító Jászberény sem tudta megtartani minden 

lakóját és egy évtized leforgása alatt több mint félezerrel csökkent a népessége. Dinamikus 

(25%-ot meghaladó) népességnövekedést produkált viszont a megye legerősebb ipari 

gócpontjának három települése: Szolnok, Martfű és Cserkeszőlő, de – Szolnok 

közelségének köszönhetően – Törökszentmiklós városa is tényleges szaporodást ért el, 

ellentétben a megye másik öt városával. A speciális helyzetben lévő Martfű népessége 

egyetlen évtized alatt 46%-kal, a két szocialista évtized során pedig összesen 225%-kal 

növekedett. Alföldi összehasonlításban megállapítható, hogy öt megye népessége 

jelentősen csökkent a szocialista periódus második évtizedében. Még a Szolnok megyeinél 

is nagyobb népességcsökkenés volt tapasztalható Békés és Hajdú-Bihar megyében, míg 

Bács-Kiskun és Csongrád megye valamelyest kevesebb lakót veszített Szolnok megyénél. 
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Az egyetlen alföldi kivétel Szabolcs-Szatmár megye, ahol a kiemelkedően magas 

természetes szaporodásnak köszönhetően kevéssel tovább növekedett a népesség száma. 552 

Az alföldi megyeszékhelyek közül 1960-1970 között Szolnok fejlődött a 

leggyorsabban. Lakossága közel 27%-kal növekedett és elérte a 61.500 főt. Utóbbi 

növekedési ütem országos viszonylatban is kiemelkedő, hiszen ezt az ütemet csak 

Dunaújváros, Székesfehérvár vagy Pécs szárnyalta túl. Szolnok, amely ekkor a 11. 

legnépesebb városa volt Magyarországnak, azon kevés alföldi városok közé tartozott, 

amelynek fejlődésére az agrárvárosok sajátosságai a legkevésbé voltak jellemzőek. A város 

viszonylag kis területe következtében a mezőgazdaság már nagyon régen nem játszott 

olyan nagy szerepet a város gazdasági szerkezetében, mint a nagyhatárú alföldi 

agrárvárosoknál általában. A gazdasági élet gerincét elsősorban a vasúti forgalom és az 

ipar képezte, így viszonylag kevés mezőgazdasági munkaerőt kellett belsőleg 

átstrukturálnia. Minden új ipari munkahely megteremtése külső munkaerőt igényelt, ennek 

következtében hihetetlenül megnőtt a város vonzereje az iparban szegény nagykunsági 

városokra.553 Szolnok ’60-as évekbeli rohamos gyarapodása során fogalmazódott meg a 

város vezetői, valamint a tervezőintézetek, országos szervek részéről a „Szolnok 100 ezres 

város lesz” koncepciója. A VÁTI 1969-ben elkészült anyaga szerint a városban az 

ezredfordulóra már 100-120 ezren laktak volna.554 

 Az 1970-es népszámlálással meg lehet vonni az eltelt két szocialista évtized 

társadalmi konklúzióját is: az alábbi adatokból kiderül, hogy valamennyi alföldi megye 

népessége jelentősen átalakult. Mindenütt megduplázódott, vagy még ennél is nagyobb 

mértékben megnövekedett az iparból és építőiparból élő népesség aránya, miközben 

jelentősen csökkent a mezőgazdasági népesség részaránya. Ennek ellenére Hajdú-Biharban 

még mindig a népesség abszolút többsége élt mezőgazdaságból és Békés, valamint Bács-

Kiskun megye esetében is csak néhány tized %-kal csökkent 50% alá a mezőgazdasági 

népesség aránya. Az alföldi megyék csoportjában Szolnok megye mind az ipari-építőipari 

népesség, mind a mezőgazdasági népesség arányait tekintve az egyik legiparosodottabb és 

legkevésbé mezőgazdasági megyének számított, bár esetében már az 1949-es kiinduló 

értékek is kissé kedvezőbbek voltak a többi megyéénél és – amint korábban említettük – 

továbbra is mezőgazdasági jellegű terület maradt.    
                                                 
552 Az 1970. évi népszámlálás adatai alapján. 
 
553 Zoltán Zoltán [1980]: Az Alföld urbanizációja. In: Zoltán [1980] (szerk.) i.m. 156.p. 
 
554 Hegedűs József – Tosics Iván [1988]: Városfejlesztés és lakáspolitika Szolnokon. In: Alföldi 
tanulmányok, 1988. XII. kötet. MTA Regionális Kutatások Központja, Alföldi Kutatócsoport. 207-208.p. 
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22. számú táblázat: Az alföldi megyék népességének %-os megoszlása népgazdasági 

ágak szerint (1949-1970) 

 

Terület 
Ipar, építőipar (%) Mezőgazdaság (%) 

1949 1970 1949 1970 

Bács-Kiskun 10,8 28,1 70,8 49,3 

Békés 13,6 26,4 68,1 49,9 

Csongrád 13,8 29,2 68,2 48,8 

Hajdú-Bihar 8,9 27,4 76,1 52,2 

Szabolcs-Szatmár 10,9 27,5 72,4 46,5 

Szolnok 15,2 33,9 64,1 41,2 

Magyarország 23,1 41,5 49,1 28,7 
 
Forrás: Az 1949. és az 1970 évi népszámlálások. 

 

 Rátérve a Szolnok megyén belüli viszonyokra, itt is világosan kirajzolódik az 1949 

és 1970 között lezajlott nagyarányú társadalomátalakulási folyamat. A fentebb már 

elemzett okokból kifolyólag a társadalmi átalakulás folyamata még drasztikusabbnak tűnik, 

amennyiben azt nem a népesség, hanem az aktív keresők adatai alapján vizsgáljuk. Az 

aktív keresők arányát tekintve 1970-re Jászberényben már abszolút többségben voltak az 

ipari-építőipari dolgozók: abban a városban, amelyet két évtizeddel korábban még a 

megyei sajtó is elmaradott, vidéki „parasztvároskának” titulált, ahol az emberek 

gyárkéményt sem láttak. Érdekes, hogy az ipari-építőipari aktív dolgozók aránya szerint 

Szolnok az első helyről a harmadik helyre szorult, hiszen Jászberény mellett még 

Törökszentmiklós is megelőzte. Viszont továbbra is Túrkeve maradt a leginkább 

mezőgazdasági jellegű település.  
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23. számú táblázat: A Szolnok megyei városok aktív keresőinek %-os megoszlása 

népgazdasági ágak szerint (1949-1970) 

 

Város 
Ipar, építőipar (%) Mezőgazdaság (%) 

1949 1970 1949 1970 

Jászberény 14,8 54,4 64,0 20,6 

Karcag 15,5 34,8 64,5 35,2 

Kisújszállás 11,5 28,9 68,4 41,4 

Mezőtúr 19,5 39,6 60,2 32,9 

Szolnok 30,6 46,6 20,5 9,1 

Törökszentmiklós 16,4 47,4 64,8 26,2 

Túrkeve 10,7 34,5 76,2 45,2 
 
Forrás: Az 1949. és az 1970 évi népszámlálások. 

 

A III. ötéves terv lezárulta előtt szokás szerint már a következő, IV. ötéves terv 

előkészítő munkálatain dolgoztak az Országos Tervhivatalnál és a megyei pártbizottságnál 

is. Az addigiak alapján egyértelmű volt, hogy meg kell kezdeni a nők szakképzését, illetve 

legalább előképzését, betanítását. A női munkaerő létszámát immár a megerősödő speciális 

nehézipari ágazatokban (híradástechnika, műanyagipar) is jelentősen növelni szerették 

volna úgy, hogy ezekben az iparágakban az új munkaerő 2/3 részben a nők köréből 

kerüljön ki. Az új ipari munkahelyek létrehozása terén mintegy 3-5 ezerrel kívánták 

túlszárnyalni a megelőző tervidőszakot. Mivel a III. ötéves terv során Szolnok megye 10 

ezer lakosra számított ipari keresőinek száma 800 főről ezer főre nőtt, úgy gondolták, hogy 

a következő tervciklus során ezt a növekedést nemcsak megtartani lehetne, hanem 

valamelyest még fokozni is a növekedést, így a kitűzött cél immár 10 ezer lakosra vetítve 

1300-1400 ipari foglalkoztatott lett 1975 végére.555 Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy az 

egyes településeken a III. ötéves terv végére kialakult állapotból milyen változást kívántak 

elérni a következő tervidőszak végére. 

 

 

 

                                                 
555 MOL M-KS-288-24/1969/23.ő.e. 53-55.p. 
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24. számú táblázat: A 10 ezer lakosra jutó ipari dolgozók száma Szolnok megye jelentősebb 

településein 1970-ben és az 1976-ra kitűzött célok 

 

Település 1970-es állapot 1976-ra kitűzött terv 

Szolnok 2230 2600-2700 

Jászberény 1930 2300-2400 

Törökszentmiklós 1290 1700-1800 

Karcag 780 1700-1800 

Mezőtúr 740 1700-1800 

Kisújszállás 640 1700-1800 

Kunszentmárton 630 2500-2600 

Tiszafüred 470 2300-2400 

Túrkeve 900 1200-1300 

Jászárokszállás 630 1600-1700 

Kunhegyes 470 600-700 
 
Forrás: MOL M-KS-288-24/1969/23.ő.e. 55.p.; Eredmények a harmadik, célkitűzések a negyedik ötéves 

tervben. Kiadja az MSZMP Szolnok Megyei Bizottsága és Szolnok Megye Tanácsa. 36.p 

 

 A fent leírt, 1969-ben tervezett ipari létszámemelkedést a későbbiekben, a 

tervidőszak során tovább emelték, az elfogadott IV. ötéves terv tehát már 1600 fő iparban 

dolgozót írt elő 10 ezer lakosra megyei átlagban. Ennek a célnak az eléréséhez mintegy 13-

15 ezer új ipari munkahely kialakításával számoltak. Az ipari termelés volumenét mintegy 

60-64%-kal kívánták növelni, amely – a felzárkóztatás jegyében – közel harmadával 

magasabb kellett legyen az országos átlagnál. Mivel úgy tűnt, hogy a korábbi 

munkaerőtartalékok a megye területének nagy részén már jelentősen lecsökkentek, az ipar 

intenzív fejlesztési időszakának eljövetele látszott, amelyet a vegyipar, a műszeripar, a 

híradástechnikai ágazatok fejlesztésével, valamint a finommechanikai termékek, 

alkatrészek gyártásával kívántak elérni.556  

A IV. ötéves tervre vonatkoztatva Szolnok megye adottságait a munkaerőigényes, a 

kevésbé anyagigényes, a mezőgazdaság fejlesztésével összhangban fejleszthető, a 

vízigényes, valamint a feltárt kőolaj-, földgáz- és szénsavvagyon kihasználására épülő 

                                                 
556 Eredmények a harmadik, célkitűzések a negyedik ötéves tervben. Kiadja az MSZMP Szolnok Megyei 
Bizottsága és Szolnok Megye Tanácsa. 30.p 
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iparágakban látták kedvezőnek, nem felejtve el megemlíteni, hogy itt húzódott a 

Hajdúszoboszló-Budapest gázvezeték is. A megye fő nyers- és alapanyagbázisának a 

mezőgazdaságot tekintették, így kézenfekvőnek tűnt az élelmiszeripar fokozott fejlesztése 

(amely az addigiak során csak másodhegedűs lehetett a nehézipar mögött). Célként tűzték 

ki a mezőgazdaság és az élelmiszeripar fejlesztését elősegítő iparágak telepítését, 

megerősítését is: ide tartozott a gépgyártás- és javítás, a bőripar, a textilnövény 

feldolgozás, de a zsák- és csomagolóeszköz gyártás is. A konkrétumokra kitérve a tervek 

között szerepelt két szolnoki nagyüzem továbbfejlesztése: a Tiszamenti Vegyiműveket a 

már megkezdett úton egy újabb kénsavüzemmel, a Szolnoki Járműjavító Üzemi Vállalatot 

pedig a diesel javítóbázis kiépítésével kívánták továbbfejleszteni. A Hűtőgépgyár egyre 

népszerűbb termékeinek a piaci igényekhez való fokozottabb igazítása szerepelt 

célkitűzésként. A kőolajkutatás- és feltárás munkálatai Szolnok megye területére is 

kiterjedhettek, ugyanis addig elsősorban Szeged és Algyő térségében folytak a munkálatok. 

A Szolnok környékén feltárt szénsavkészlet hasznosítására egy 750 millió ft-os új üzem 

megvalósítására volt remény, mert a tiszavárkonyi kísérleti félüzemben bizonyították, hogy 

a szénsavval dúsított sav- és hőálló magnezitelemek sikeresen gyárthatóak. A könnyűipar 

vonalán az addigi üzemek puszta továbbfejlesztése helyett célul tűzték ki új üzenek 

telepítését is. Fejlesztésre lett kijelölve a VILLCIKK Vállalat Mezőtúron, a GANZ 

Villamossági Művek, a MÁV jászkiséri útgépjavító bázisa, a túrkevei Autójavító Üzem, a 

Jászság bútor-és asztalosipara, a Kunság bőr- és szőrmeipara, valamint Karcag és Mezőtúr 

kerámiaipara. A felsorolás nem teljes, összességében a megye iparának komplex 

fejlesztésére készültek a IV. ötéves tervidőszak során. Városias fejlesztésre jelölték ki 

Kunszentmártont, Tiszafüredet, Jászárokszállást, Kunhegyest és a négy nagykun várost, 

vagyis az addigiakon túl újabb két települést vontak be a komolyabb fejlesztésekbe. 

Kifejezetten női munkaerő számára fejlesztendő ipart Szolnokon, Törökszentmiklóson és 

Túrkevén képzeltek el. A tervek között szerepelt az építőipari bázis további fejlesztése 

is.557 A központi területfejlesztési alapból a IV ötéves terv idején az alföldi és dél-dunántúli 

régió kilenc járása és tíz városa összesen 1,4 milliárd ft-nyi támogatásban részesült: ez 

Szolnok megyében a tiszafüredi és a kunszentmártoni járásra vonatkozott.558   

  

                                                 
557 MOL M-KS-288-24/1969/23.ő.e. 56-57.p.; Eredmények a harmadik, célkitűzések a negyedik ötéves 
tervben. Kiadja az MSZMP Szolnok Megyei Bizottsága és Szolnok Megye Tanácsa. 32-36.p. 
 
558 Germuska [2004] i.m. 157.p. 
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Összegzés 
 

 

A szocialista rendszer első két évtizedében Magyarország – és benne Szolnok 

megye – gazdaságát és társadalmát is jelentősen átalakították. Ahogyan a korabeli 

propaganda hangsúlyozta, agrár-ipari országból Magyarország ipari-agrár ország lett, ahol 

a két évtizeden keresztül folyamatosan és erőltetetten fejlesztett ipar szerepe immár 

dominánssá vált. Hozzá kell viszont tennünk, hogy az 1950-es évek elején megtervezett 

mértékű iparosodás nem következett be. A későbbi időszakban – esetünkben kifejezetten a 

III. ötéves terv idején – az ország gazdaságát és iparát már nem csak szavakban, hanem 

tettekben is próbálták hozzáidomítani a ténylegesen meglévő hazai erőforrásokhoz, 

adottságokhoz. Azonban – amint korábban említettük – a szocialista tervgazdálkodás első 

éveiben lerakott alapokon már nem lehetett átnézni és teljesen „tiszta lappal” kezdeni az 

ország modernizálását, az iparfejlesztést. Mert ami tény: abban az időszakban nemcsak a 

legfelsőbb politikai szinten, hanem a hétköznapi ember gondolkodásában is az iparosítás 

jelentette a modernizációt, a munkahelyteremtést és az életszínvonal áhított emelését.559 A 

megelőző, a szocialista időszak előtti politikai rendszer hagyatékával pedig kezdeni kellett 

valamit: nem lehetett kérdéses, hogy a magyar társadalom fele nem fog tudni a 

mezőgazdaságban végzett munkából megélni, ennyi embernek még a legradikálisabb 

földosztással sem lehetett volna megélhetést biztosító mennyiségben termőföldet kimérni. 

Pedig Magyarország elsődleges adottságai egyértelműen a mezőgazdasághoz köthetőek 

voltak, így hiba volt elfordulni az erre épülő iparfejlesztéstől. Az ország ezen kívül sem 

jelentősebb mennyiségű „klasszikus” ipari nyersanyagban, sem egyéb tömeges megélhetést 

biztosító természeti erőforrásban nem volt különösebben gazdag. Amint korábban már 

többen is rámutattak a megoldást jelentő kiút valószínűleg a mezőgazdaságra épülő 

iparosítás lehetett volna560, ami természetesen nem zárta volna ki az egyéb, pl. az ország 

védelmi képességeinek biztosításához nélkülözhetetlen egyéb iparágak telepítését sem. Az 

1950-es évek elején azonban – az általunk is idézett Sztálin ’30-as évekből származó 

útmutatásait követve – mégis a Nyugat-Európában jóval korábban és spontán módon 

végbement iparosodást próbálták lemásolni az utolérés jegyében, ráadásul igen rövid idő 

alatt és politikai-ideológiai nyomással. 
                                                 
559 Vö.: MOL M-KS-288-24/1967/42.ő.e. Jelentés az MSZMP KB GPO részéről a Titkárságnak a megyék 
fejlesztésére hozott határozatok végrehajtásáról. 1967. augusztus 30. 223-337.p. 
 
560 Vö. Belényi [1996] i.m. 
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Mindennek az lett a következménye, hogy Magyarország gazdaságszerkezete már 

rögtön az induló években súlyosan torzult, miközben a hazai adottságra épülő iparágak 

fejlesztését teljesen háttérbe szorították. Pedig a korabeli helyi, városi vagy megyei szinten 

megfogalmazott tervjavaslatokban jól látszik a meglévő, helyi adottságokra települő 

iparfejlesztés akarata. Más kérdés viszont, hogy ezeket a terveket gyorsan lesöpörték az 

asztalról, hogy aztán végül szinte mindig ideológiai, illetve politikai érvekkel alátámasztott 

döntések szülessenek egy-egy település vagy megye iparosításának kapcsán. Rátérve 

Szolnok megyére: gyakorlatilag minden középtávú tervidőszakot megelőző tervezés során 

újra és újra felbukkant az a törekvés, hogy alapvetően a meglévő megyei adottságokra 

épülő ipart kell létrehozni, míg végül ezekből a tervekből a legtöbb esetben szinte semmi, 

illetve alig valami valósult meg. Kivételt jelent ez alól az általunk utolsóként vizsgált 

tervidőszak, a III. ötéves terv időszaka, amikor a helyben elkészült javaslatok már 

gyakrabban találkoztak a legfelsőbb politikai vezetés és az Országos Tervhivatal 

elképzeléseivel, így végre nem csak a Budapesten, a tervezőasztal mögött kitalált 

elképzelések ölthettek testet a megye iparfejlesztésének kapcsán. 

Mindehhez hozzá kell azonban tenni, hogy a kellő helyi nyersanyag-adottságok 

nélkül telepített szocialista nagyüzemek Szolnok megyében viszonylag gyorsan magukra 

találtak és nem csak a helyi munkanélküliség felszámolásában és a teljes foglalkoztatottság 

elérésében „segítettek”. Olyan vállalatokká nőtték ki magukat, amelyek neve a korabeli 

nemzetközi piacokon is jól csengett (jászberényi Hűtőgépgyár, később az Aprítógépgyár 

is), illetve komoly szerepet játszottak az eleinte lassan, majd egyre gyorsuló ütemben 

modernizálódó mezőgazdaság igényeinek kielégítésében (Tiszamenti Vegyiművek). A 

megye legtöbb új ipari munkahelyet megteremtő nagyipari beruházása, a Fémnyomó- és 

Lemezárugyár telepítésével kapcsolatban eleinte komoly kételyek merültek fel, de később 

– a névváltoztatással (Hűtőgépgyár) párhuzamosan – ez az üzem is igen nagy szerepet 

játszott az emelkedő lakossági fogyasztás, ez esetben a tartós fogyasztási cikkek iránt 

jelentkező igény kielégítésében. Sőt, nem túlzás azt állítani, hogy ez a jászberényi gyár tett 

a legtöbbet azért, hogy a ’70-es évekre a szó szoros értelmében is kialakulhasson a 

„fridzsiderszocializmus”.561 Olyan komolyabb minisztériumi ipari beruházás, amely 

                                                 
561 Az 1950-es évek a fogyasztási javak terén a katasztrofális hiány korszakát jelentette. Az ezt követő 1960-
as években zömmel még az ennivaló volt a fő fogyasztási cikk, de legalább már stabilizálódott az ellátás. Az 
1970-es években pedig már a lakberendezési tárgyak és tartós fogyasztási cikkek könnyebb beszerzése vált 
jellemzővé. Ezért az 1960-as éveket „gulyáskommunizmusnak”, az 1970-es éveket pedig 
„fridzsiderszocializmusnak” is nevezték. A kibontakozó „fridzsiderszocializmusról” szóló, ’60-as évekbeli 
viták után aztán az 1970-es években már egyre inkább a „kispolgáriságról” szóló viták jellemezték a politikai 
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hosszú távon is kifejezetten „rosszul sült el”, nem volt a megyében. A másik oldalról 

viszont ne hagyjuk nyugodni az alapproblémát, hogy a kifejezetten helyi adottságokra 

épülő ipar sokáig mégsem kaphatott komolyabb beruházási összegeket. Jó példa erre a 

Törökszentmiklósi Mezőgazdasági gépgyár esete, amely már régen megérett volna régi, 

szűk telephelyéről való kiköltözésre, de erre a tárgyalt a két évtized során mégsem került 

sor: pedig a favorizált nehéziparról, azon belül pedig a gépgyártásról beszélünk. Ennek 

alapvetően két oka lehetett: egyrészt nehézipar és gépgyártás ide vagy oda, a gyár profilja 

(mezőgépgyártás) nem tartozott az akkori iparpolitika prioritásai közé, így mindig akadt 

ennél fontosabb, előrébb rangsorolt tennivaló, mintsem erre költsék a mindig szűkösnek 

vélt beruházási összegeket. Másrészt pedig ez a gyár a múltból „öröklött” adottságként állt 

Törökszentmiklóson, hiszen egy 1848-ban alapított üzemről van szó és új gyárat építeni 

mindig nagyobb dicsőségnek számított, mint a régiek felújításával pepecselni. Vagyis 

ahogyan Kornai János fogalmaz: „Az elmaradottság leküzdésének, a gyors gazdasági 

fejlődésnek sokkal látványosabb reprezentánsa egy vadonatúj üzem létrehozása, mint egy 

régi üzem gépeit, épületeit gondosan karbantartó, szürke tevékenység.”562  

Az új üzemek után a minisztériumi ipar második vonalában szerepeltek azok a 

korábban épült üzemek, amelyeket azért folyamatosan fejlesztettek, modernizáltak (Tisza 

Cipőgyár, Szolnoki Cukorgyár, Szolnoki Papírgyár). A minisztériumi iparon túli helyi ipar 

akár a tanácsok, akár az állam irányítása alatt állott, csak a fontossági sorrend harmadik 

vonalában foglalt helyet. És akkor még nem beszéltünk a helyi igényeket kielégítő 

magánkisiparról, amelyet mindenféle politikai és ideológiai megfontolás ellenére sem 

sikerült teljesen felszámolni, ugyanis kiderült, hogy ezek nélkül a lakossági szolgáltatások 

igényét nem lehet kielégíteni. Elsősorban 1950 és 1960 között a kommunista párt mindent 

elkövetett annak érdekében, hogy a felemás polgár társadalom struktúráját teljes mértékben 

lerombolja és helyette létrehozza a marxista ideológiai elvárásoknak megfelelő szocialista 

társadalmi tagolódást.563  

Eddig többnyire csak az iparosítás két évtizedének gazdasági vetületéről esett szó. 

De a szocialista iparosításnak komoly társadalmi ára is volt. Már rögtön az I. ötéves 

népgazdasági terv kezdetén (illetve annak előkészítése során is) leszögezték, hogy a 

                                                                                                                                                    
közbeszédet. Vö.: Berend T. [1983] i.m. 206-207.p.; Valuch Tibor [2002]: Magyarország társadalomtörténete 
a XX. század második felében. 294.p. 
 
562 Vö. Kornai [1993] i.m. 204.p 
 
563 Valuch [2002] i.m. 98.p. 
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gazdaságon túl jelentős feladatként hárul a pártra a társadalom átalakítása, átszervezése. A 

korabeli politikai ideológia minél kevesebb önálló egzisztenciát szeretett volna látni a 

társadalomban akár az ipar, akár a mezőgazdaság, akár a kereskedelem terén (lásd 

kisiparosok, önálló gazdálkodók és tanyáik, valamint a kiskereskedők esete). Sokkal 

jobbnak látták, ha szinte kizárólag – marxi értelemben vett – bérmunkásság dolgozik az 

állam kezében lévő gyárakban, illetve „szervezett keretek között” dolgozó parasztok a 

mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Ideológiailag is fontosnak tartották a társadalom 

proletarizálását, még ha azt egy „kulákvárosból” kiindulva kellett is végrehajtani (pl. 

Jászberény esete). A jelentősebb nagyiparral nem rendelkező területekre még úgy is 

előszeretettel terveztek nagyüzemeket, amennyiben azoknak egyelőre csak „foglalkoztató” 

szerepe lett volna (pl. Mezőtúr esete a TERINT terveiben). És itt jutottunk el a teljes 

foglalkoztatottság dogmájáig: a teljes foglalkoztatottság megteremtése mindenképpen 

előnyös volt a munkanélküliség felszámolásában, komoly feszültségeket okozott viszont a 

nők esetében. A Szolnok megyei és országos példákon keresztül nyomon követhettük, 

hogy a nők munkába állításának tételéhez való görcsös ragaszkodás milyen feszültségekkel 

járt. A női munkaerő tömeges elhelyezéséhez elsősorban olyan iparágakban kellett volna új 

vállalatokat létesíteni, amelyekben a nők foglalkoztatási aránya elméletileg igen magas 

lehetett (tehát a sokáig margóra helyezett könnyűiparban és élelmiszeriparban). A két 

évtized alatt a társadalom átrétegződési folyamatának legfőbb összetevői a munkás-

alkalmazotti réteg kiszélesedése, a szövetkezeti tagsággal új társadalmi-gazdasági csoport 

megjelenése, valamint az önállóak és a segítő családtagok arányának háttérbe szorulása 

voltak.564 

A Szolnok megye szocialista iparosítása következtében nemcsak az ipari termelés 

emelkedett a II. világháború előtti érték többszörösére, hanem a megye országon belüli 

ipari súlya is számottevően növekedett (1%-ról 3%-ra). Igaz, alapvetően nem ezt tervezték 

a budapesti gazdaságirányító szerveknél: ennél lényegesen komolyabb felzárkózásról esett 

szó az iparilag elmaradott megyék esetében. Amennyiben csak az alföldi megyék körében 

vizsgálódunk, akkor elmondható, hogy Szolnok megye a beruházott ipari javak értékét 

tekintve az élbolyba tartozott és ugyanez volt a helyzet az ipari-építőipari népesség arányát 

tekintve is: a dolgozat elején felvetett feltételezésünk tehát kissé alábecsülte a megye 

iparának súlyát az alföldi megyék mezőnyében. Nem volt teljesen pontos a másik 

hipotézisünk sem, miszerint 1970-re Szolnok megye a megyék mezőnyének második 

                                                 
564 Vö. Lukács [1971] i.m. 14-15.p. 
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felében foglal majd helyet: egészen pontosan a megye végül a középmezőny alsóházába 

került iparfejlettség tekintetében. Mindent egybevetve Szolnok megye továbbra is 

alapvetően mezőgazdasági jellegű terület maradt és népességéből jelentős számban 

vándoroltak el iparosodottabb körzetekbe, elsősorban Budapestre. Nemcsak a más 

megyékbe történő, hanem a megyén belüli migráció is komoly tömegeket érintett: itt is 

ugyanaz zajlott kicsiben, mint az országban nagyban, vagyis a mezőgazdasági jellegű 

vidékekről az iparosodó városok irányába, illetve kisebb településekről nagyobb 

települések felé zajlott ez a folyamat. Tízezres nagyságrendű volt az ingázás a megyén túli 

és a megyén belüli iparosodott területek felé is. Láthattuk, hogy főként a mezőgazdaság 

teljes kollektivizálása következtében már a politikai vezetés számára is túlzott mértékű 

kirajzás kezdődött meg a mezőgazdasági területekről, így egyre sürgetőbbé vált olyan 

intézkedések meghozatala, amelyek valamiképpen vidéken tartják a mezőgazdasági 

munkaerőt. Mind a migráció, mind azon belül az ingázás elsősorban a fiatalabb korosztályt 

érintette, ráadásul úgy, hogy a szakképzett, illetve iskolázott migránsok és ingázók 

többségben voltak a szakképzetlenekkel és kevésbé iskolázottakkal szemben.  

Amint láttuk, tervidőszakról-tervidőszakra országos szinten is sokat beszéltek az 

iparosítás extenzív szakaszáról az intenzív szakaszra való áttérés eléréséről. Erre a legtöbb 

alföldi területen a vizsgált időszakban nem kerülhetett sor, hiszen mind a mezőgazdasági 

területekről, mind a női munkaerő köréből, mind a demográfiai hullámmal érkező fiatalság 

köréből továbbra is voltak kihasználatlan munkaerőtartalékok. A megye iparfejlődését 

korábban vizsgálók közül volt, aki legalább 1975-ig még gyorsuló, extenzív jellegű 

iparosításról beszélt: tehát még a IV. ötéves tervidőszak sem hozta meg Szolnok megyében 

az áttörést ebben a tekintetben. Az iparosításnak, az elvándorlásnak és a mezőgazdaság 

kollektivizálása összefüggéseinek hivatalos magyarázata valahogyan így hangzott: „A 

mezőgazdaság átalakítása, gépesítése és kemizálása mind nagyobb számú munkaerőt 

szabadított fel. A viszonylag koncentráltan települt nagyipar is egyre több munkaerőt 

igényelt. A megyében e két főfolyamat időben eltért egymástól, ezért évről-évre több ezren 

kerestek a megye határain kívül megélhetést és munkahelyet.”565 

Napjainkban, ha végigmegyünk a Szolnok D-i előterében elhelyezkedő ipari 

területen, siralmas látványban lehet részünk: a szocialista ipar korábbi fellegvárai bezárva, 

elhagyatva várnak sorsukra vagy csak vegetálva termelnek. Ezzel szemben a két 

jászberényi gépgyár köszöni, jól van, itt még mindig komoly termelés folyik, igaz, már 

                                                 
565 Barta László [1977]: Területfejlesztés-iparosítás-életszínvonal. In: Jászkunság 1977. ápr. 1-2. sz. 20-25.p.; 
Lukács [1971] i.m. 11-21.p.  
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egyik nagyüzem sincs sem állami, sem magyar tulajdonban. A megye később iparosított 

vagy az iparosításból kimaradt tiszántúli vidékeit óriási munkanélküliség sújtja. Ismét 

komoly, megoldásra váró gazdasági és társadalmi problémák gyülemlettek fel, akárcsak az 

egykori szocialista rendszer hajnalán. 
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Rövidítésjegyzék 
 

ÁEK  Állami Ellenőrzési Központ 

BM  belügyminisztérium 

BMG  Budapesti Mezőgazdasági 

Gépgyár 

BVK  Borsodi Vegyi Kombinát 

d.  doboz 

DÉFOSZ Dolgozó Parasztok és 

Földmunkások Országos 

Szövetsége 

Ea.  előadó 

Élip. M. Élelmezésipari 

Minisztérium 

ÉM  Építésügyi Minisztérium 

ES  Egyesülés 

évf.  évfolyam 

ÉVM  Építésügyi és 

Városfejlesztési 

Minisztérium 

FM  Földművelésügyi 

Minisztérium 

főszerk. Főszerkeztő 

ft  forint 

GB  Gazdasági Bizottság 

GÉTI  Gépipari Tervező Intézet 

GPO  Gazdaságpolitikai Osztály 

Ha  hektár 

HÉV  Helyiérdekű Vasút 

HM  Honvédelmi Minisztérium 

i.m.  idézett műve 

IKO  Ipari és Közlekedési 

Osztály 

Isz.  Iktatószám 

ITI  Ipariépület Tervező Intézet 

KB  Központi Bizottság 

KGM  Kohó- és Gépipari 

Minisztérium 

KGST  Kölcsönös Gazdasági 

Segítségnyújtás Tanácsa 

KIOSZ  Kisiparosok Országos 

Szövetsége 

Kip. M. Könnyűipari Minisztérium 

KISZÖV Kisiparosok Szövetsége 

KME  Közlekedési Műszaki 

Egyetem 

KÖM  Könnyűipari Minisztérium 

KPM  Közlekedési és Postaügyi 

Minisztérium 

KSH  Központi Statisztikai hivatal 

KTSZ  Kisipari Termelő 

Szövetkezet 

KV  Központi Vezetőség (MDP) 

MÁV  Magyar Államvasutak 

MÁVAG Magyar Állami Vas-, Acél 

és Gépgyárak 

MB  Megyei Bizottság 

MDP  Magyar Dolgozók Pártja 

MGTSZ Mezőgazdasági Termelő 

Szövetkezet 

MKP  Magyar Kommunista Párt 

MOL  Magyar Országos Levéltár 

MSZMP Magyar Szocialista 

Munkáspárt 
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MT  Minisztertanács 

MTA  Magyar Tudományos 

Akadémia 

MTH  Munkaerőtartalékok 

Hivatala 

MÜM  Munkaügyi Minisztérium 

NDK  Német Demokratikus 

Köztársaság 

NET  Népköztársaság Elnöki 

Tanácsa 

NIM  Nehézipari Minisztérium 

NT   Népgazdasági Tanács 

NV  Nemzeti Vállalat 

OT  Országos Tervhivatal 

OVHB  Országos Városrendezési és 

Helykijelölő Bizottság 

ő.e.  őrzési egység 

öáll.  összeállította 

p.  pagina (oldal) 

PB  Politikai Bizottság 

PM  Pénzügyminisztérium 

sz.  szám 

szerk.  szerkesztő, szerkesztette 

SZKP  Szovjetunió Kommunista 

Pártja 

SZMGH Szolnoki 

Munkaerőgazdálkodási 

Hivatal 

SZML  Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Levéltár 

SZOT  Szakszervezetek Országos 

Tanácsa 

TERINT Területrendezési Intézet 

TSZ  Termelőszövetkezet 

TÜK  Titkos Ügykezelt Iratok 

TVM  Tiszamenti Vegyiművek 

tvr.  törvényerejű rendelet 

uo.  ugyanott 

VÁTI  Várostervező Intézet 

VB  végrehajtó bizottság 

VÉNV  Vegyiműveket Építő 

Nemzeti Vállalat 

vö.  vesd össze 
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6. A Fémnyomó- és Lemezárugyár által gyártott lőszerhüvelyek 
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7. A Fémnyomó- és Lemezárugyár polgári profiltermékei az 1956. május 1-jei 
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