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BEVEZETŐ 

Szocialista társadalmunkban ez egyén boldogulása és a 
társadalom fejlődése a legszorosabban összefügg. Az or-
szág gyarapodásából minden becsületes embernek  haszna 
van. Ez azt is jelenti, hogy nálunk 'az . egyén boldogulá-
sának nincs külön, a  társadalom érdekétől eltérő utja. 
Ebből a  logikából kiindulva  jutunk  el arra a következ- 
tetésre, hegy egy-egy helység vagy földrajzi egység la-
kóinak életeznvonslbeli fejlődését nem vízsgélhatjuk, 
helyesebben nem érthetjük meg a gazdasági helyzet, a . 

termelés alakulásának vizsgálata nélkül. Ha mérlegre 
tesszük eddigi munkánkat, s megpróbáljuk lemérni, med-
dig jutottunk céljaink megvalósításában, önkéntelenül 
is visszatekintéssel kell kezdenünk. A mi országunkban 
az ipari termelés 1960-ig több mint három és félszere-
sére nőtt. A termelés növekedésének ütemét tekintve 
messze vezetünk bármely,: tőkésorszég előtt. A termelés 
növekedésének ütemét illetően a szocializmus mér régen 
bebizonyitotta fölényét a kapitalizmus fölött és a bi. 
zony,itékolc száma nap mint  nap  szaporodik. 

E tanulmánnyal azt  a célt akarom szolgálni,, bogy bemu- 
tassam e szocialista ipar fejlődését, a termelés alaku-
lásét a szegedi ipari üzemekben. A helyi termelési e-
redmények : és ezzel összefüggő problémák feltárása mel-
lett rá kívánok mutatni ,

a termelés helyi és országos 
összefüggéseire is. A tárgyalt időszak 1955-1960. Olyan 
időszakról van sző, melynek  egy része leginkább terhes 
a fejlődésünket akadályozó ellentmondásoktól. A tár-
gyalt időszakra esik a revizionista és dogmatikus erők 
harcának teljes kiéleződése, mely végül is véres ellen- 
forradalmi felkelésben robban ki. De a tárgyalt idő- 
szakban kerül sor a forradalmi erők ellentámadására, 

mely meghozza a  maga gyümölcsét nemcsak a politikai, 



de a gazdasági élet konszolidációja terén is. Ennek az  

Összetüzésnek - a forradalmi és ellenforradalmi erők  
harcának - a munkásosztály volt a legszenvedőbb áldoza-  
ta és rajta keresztül - a politikai hatalom veszélybe-
kerülése mellett az ipari termelés látta leginkább  
kárát. De a munkásosztály volt az az erő is, amely  e ~ső-
sorban a politikai hatalom megvédésével, majd a terme-
lés fisontján biztoeitotta a rendet, a normális feltéte-
lek létrehozását a szocialista termelés további felei- . 
rágoztatáséhoz.  

Az 1956-ben kitört ellenforradalmi események előzményé-  
hem tartozik, hogy 1954 májusában sor kerül az MDP III.  
Kongresszusára. A Kongresszus mélyrehatóan ellenezte  
népidemokratikus fejlődéscink eredményeit és célul tűzte  
ki az ingadozásmentes politikai és gazdasági irányvonal  
k alekitását. E politikai irányvonalhoz tartozott a II.  
ötéves terv főbb célkitüzlseinek kialakitása is. A Kon-
gresszus határozata értelmében •- az I. ötéves tervbe-  

fejezése után - az 1955..6s évet nem mint az uj ötéves  
terv első évét, hanem mint az előkészités évét kell  

mitásba venni az uj ötéves terv sikeres megvalósitása  
érdekében. .A Kongresszus irányelvei többek között . ki-  
mondják:  . 

"... a második ötéves terv időszakában folytatni kell  
hazánkban.- az előző éveknél lényegesen lassubb ütem-  
ben, az elkövetett hibák tanulságainak gondos figye-
lembevételével - a szocialista iparositást, amely a  
jelenlegi sz akaezban.is a szocializmus épitésének fó 
eszköze hazánkban." 

A szocialista iparositás fontosságának hangsulyozása  
már•. ebben az időszakban is jóval nagyobb jelentőséggel  
bírt, mint korábban bármikor, mert egyre inkább 
..... AMP,  ONO 

1/ Az Az GDP III. Kongresszusának jegyzőkönyve, Szikara,  • 
1954.  



kaptak azok az antimarxista - főként revizionista - né- . 

zetek, melyek tagadták a szocialista iparosit$®, első-
sorban a  nehézipar fejlesztésének elsődlegességét. A'szo-
cialista iparositás soronkövetkező feladatai azonban 
sajnos nem alakultak ugy, mint azt a  Kongresszus irány-
elvei meghatározta. - 1955 elejére a revizionists erők 
további előrenyomulása következett be. 1955-ben nagy el-
lentmondásokkal és késésekkel indul meg a Magyar Dolgo-
zók Pártja Központi Vezetőségének ellentámadása a revi- 
zionizmus ellen. A Kőzponti Vezetőség 1955 március 2- 
4-i határozata kimondja tőbbek között, hogy az egészsé-
ges. előrehaladást elsősorban az ipari termelés pangása, 
a nehézipar termelésének visszaesése fenyegeti, .s ez a 
jobboldali erőknek a nehézipar elsődleges fejlődését ta-
gadó álláspontja egyenes következménye. 

Az 1955 márciusi határozat az ellenforradalmi erők előre- . 

tejrése miatt sajnos nem hozta meg a kiránt eredményt. A 
határozat gyengéi mellett azonban történt néhány intéz-
kedése. Tgy pl. a  Magyar  Dolgozók Pártja Központi Vezető-
eége 1956 áprilisában vitára bocsátja a második Ötéves 
terv irányelveit, melyben már bizonyos mértékben figye- 
lembevették az első Ötéves terv tapasztalatait, és mér-
sékeltebben a népgazdaság teherbirásénak megfelelőbben 
határozták meg  a népgazdaság fejlesztésének célkitizé-
seit.. A terv vitájában a dolgozók nagy tömegei vettek 
részt, de nem voltak tétlenek a jobboldali elemek sem, 
akik felhasználták az alkalmat, hogy a tervgazdálkodás 
jogosultságát tagadják. 

A belpolitikai válság tehát tovább éleződik elsősorban 
azért,, mert a párt a helyes gazdaságpolitikai 'koncepció- 
kat tagadó revizionizmussal szemben doy„atik .us talajról 
viv ja a harcot. Végiil is 1956 juliusában a párt forra-
dalmi 'marxista-leninista erői is akcióba lépnek, rész-
ben  _ .a szektázás hibánk  leküzdésére, másrészt .a . Szovjet-
unió Kommunista Pártja XX. Kongresszusa határozatainak 



a mi viszonyainkra való alkalmazása érdekében. A Kbz-
ponti Vezetőség ezen illésén  kerül  sor a nAsodik Ötéves 
tery végleges irányelveinek elfogadására. A párt helye-
Ben foglalt  állást  a szocialista iparositás kérdésében 
annak további folytatását tüzve ki célul: 

az ipar fejlődését 
a termelési eszközök 
fejlesztését 
a  fogyasztási  cikkek 
termelését 
a nyersanyag ős slap- 
snyag termelését 

47 -150 %-ban 

58.- 60 % "' 

38 - 40 % " 

57 - 58  

irányorta elő a második ötéves tery alatt. A határozat 
fontos feladatnak jelölte meg a termelékenység növelé-
sőt, miszerint kimondta, hogy az ipari termékeknek két-
harmad részben termelékenységből és egyharmad részben 
munkaerőnövekedésből kell összatevődni. A tervelőirány-
zat nagy figyelmet szentelt a maszaki fejlesztés fela-
datainak és a beruházások ésszerd felhasználásának; 

A tery zavartalan megvalósitására azonban már  ' nem  ke.- 
rűlhetett sor t  Nagy Imre ős revizionista csoportja a 
burkolt aknamunkáról áttért a nyilt ellenforradalmi Id-
zadds kirobbantására. Az ellenforradalom kirobbanása 
megakadályozta  a  második' Ötéves tery zavartalan megva-- 
16sitását, és több mint 22 milliárd forint kért okosott 
az országnak. 

Az ellenforradalom fegyveres leverése  után  uj helyzet-
ben, uj körülmények közt kellett a termelést megindi-

tani. A termelést egyideig a meg-megujuló  sztrájkok  és 
nem utolsó 'sban a nyersanyaghiány akaddlyorta. Ezek 
közül a legjelentősebb volt a szénhiány. Nig 1956 szep-
temberében a napi széntermelős 77.500 tonna volt, ez 

2/ Az NDP Központi Vezetősége 1956 julius 18-21-4 ülé-
sének határozatából. Szabad Nép, 1956 julius 19. 23. 

25.  szám. 



novemberben napi 10.000 tonnára csökkent  és még decem-
berben is csak napi 17.,500 tonnát tett ki. Ezen időszak 
alatt a széntermelés lemaradása miatt az ipari Üzemek 
csak töredékkapacitással dolkoztak és sajnos reális ve-
szélyként merült fel az infláció. A párt ebben a hely- 
zetben elsősorban .  a széntermelés megjavitására irányi-
totta a figyelmet. A párt vezetői elbeszélgettek'a bá- 
nyászokkal, megértették velül, bogy . a termelés akadó-
lyozása nem a munkásosztály, hanem az ellenforradaloá. 
rok érdeke. A párt erős befolyása a bányászok között 
hamarosan meghozta az eredményt, az ellenforradalom 
napjaiban alakult munkástanácsok hamarosan elszigete-
lődtek és rövidesen meg is ezüntek anélkül, hogy azt 
adminisztrativ intézkedés elősegitette volna. 1957 ja- 
nuárjától fokozatosan emelkedett a széntermelés napi 
mennyisége, és márciusban már elérte a napi 65.000 ton-
nát. 

Tervszerit gazdaságpolitikai intézkedések, továbbá bá- 
nyászaink politikai érettségének eredményeként megte-
remtődött a feltétel a termelés normális meginditásé». 
hoz. Lehetővé vált s  hogy az ország, ha sulyos helyzet-
ben is, de kikerülje az, infláció veszélyét. A hazai e-
redmények mellett ebben nagysegitsőget jelentett a 
szocialista országok több mint 740 millió forintot ki-
tevő segélye,, mely elsősorban árusegély formájában. ju-
tott el hozzánk. A munkásosztály áldozatos harcának és 
a proletár nemzetköziség ragyogó megnyilvánulásának kö-
szönhető, hogy az 1957-es év végére már helyreállt a . 

népgazdaság, zavartalanul termelt a szocialista ipar. 
A termelés szinvonala és a dolgozók életszinbonala . el-
érte az..utolsó. .  normális .év, .az 1955-ös.szinvonalát. 

Az ellenforradalmi lázadás kirobbanásának következménye-
képpen félbeszakadt a:második ötéves terv. Azonban a 
termelés normális mederbe kerülésével uj távlati terv 
kidolgozása is napirendre került, mely az adott időben 



az uj hároméves tervben nyert megfogalmazást. Az uj há-
roméves terv termelési célkitűzése arra irányult, hogy: 

javuljon a népgazdaság szerkezete, 
- jobban használjuk ki hazai adottságainkat„ 
- a szocialista országok nemzetközi munkamegosz tás,é- 

bél széirmazó lehetőségek jobb kihasználására, 
- a termelékenység növelésőre„ az önköltség csökken- 

tésére és a miszaki azinvonal emelésére, 
- a rendelkezésre álló beruházási keretek legmegfele-

lőbb, főként koncentrált felhasználására. 	. 

A helyes termelési célkitűzések megjelölésének eredmá- eredmé- 
nyeként az állami ipar termelése már az 1958-as 'év vé-
gére /a  hároméves terv első éve/ 14 %-kal haladta meg 
az 1955-öst, és 8 %-kal növekedett a termelékenység. Az 
országban 2,3 milliárd forinttal többet forditottak be- 
ruh6zásra, . mint 1955-ben.. Az 1958-as év J6 eredményei-
nek köszönhető, hogy kedvezőbb körülmények közt kezd-
hettiánk az 1959-es év termelési feladatainak megvalósi-
tásához. E kedvező eredményekre építve a`KQzponti' Bi-
zottság 1959 márciusi ülésén született határozatára tá 
maszkodva a szocializmus épitésének meggyorr tósát je-
lölte még ,. A Központi Bizottság márciusi határozata . 

kedvező visszhangrattaláit a dolgozók körében.Az NS  
VII. Pártkongresszusának tiszteletére nagyarányra szo-
cialista munkaverseny bontakozott ki. Ugyancsak még az 
1959-es év elején a Szovjetunió Kominunieta munkabrigád- 
jónak, a csehszlovák Szocialista Köztársaság szocialis-
ta munkabrigádjainak példáján felbuzdulva nálunk is 
nagrarányu mozgalom bontakozott ki, mely mozgalom a 
szocialista brigdd cím elnyerését tüzte ki célul. A szo- 
cialista ipar 1959-►es termelési eredményei azt mutatták, 
hogy az ipari termelés ®z önköltség és a termelékenység 
tekintetében is megvalósithatók az 1959 márciusi határo-
zatok azon célkitüzé'se, miszerint még 1960 előtt /a  há- 



e 8 

roméves terv utolsó éve előtt/ érjük el a hároméves 
terv végérectervezett szintet néhány termelési mutató 
tekintetében. 	. 

A második hároméves tervünk az' ellenforradalmi rombolás 
a nagyarányu gazdasági késtevés utáni időpontban, a 
konszolidáció periodusában született. Lényegében ezek 
a társadalmi és gazdasági körülmények határozták meg  á 
tervet, és elsősorban ézekből faked, hogy a tervelői- 
ráriyzatok agy sor vonatkozásban szerényebbek voltak . 

reális lehetőségeinknél, hiszen a népgazdaságban rej- 
i6 tartalékok' a konszolidáció' befejezése után - /9558 
ban4 - kerültek felszinre. 	. 

Az : uj hároméves terv a szocialista iparositás folyta-
tását, a nehézipar elsődleges fejlesztését tiszte ki 
célul, figyelembe véve ez iparositásban a 'korábbi  ó-
vekben. szerzett. tapasztalatokat. Az ipari termelés 
/netto termelési index alapján számítva/ 1958-1960- 
ban. A szocialista iparban 41 %-kral' növekedett. A 
vállalati teljes termelés szánvonala a szocialista 
iparban a tervezett ' 22 %-- helyett 40 %-kal növekedett 
és igy a tervezettel szemben mintegy'18 % tulteijesi- 
tés született. 	 . 

A jelentős tervteljesitésben a konkrét eredmények 
mellett - kétségtelenül szerepet játszott a  laza ter-
vezés is.. sár a tervezés nem lehet sohasem pontosan 
100 %-o.s, de a tulzott n6rtékü tultel jesités azt a ve-
szélyt is magával hozza, hogy" a tulteljesitéssel' lét-
rehozott terméktöbblet nem az össztársadalmi érdeket 
szolgálja. A tulteljesités irányát, összetételét nem 
mindig tudjuk ugy irányitani, hogy az val:bban népgaz 
dasági szükséglete it elégitsen ki. Az uj hároméves terv 
időszakban a tervek tel jesitósánek üteme nem ugar alarm 
kunt' mint más szocialista országokban: 



A vállalati teljes termelési tervek előirányzatainak 
teljesitése 

Ország neve 	1958 	1959 	1960 
a/ Magyarország 	105 % 	107 % 	105 % 

Csehszlovékia 	103 % 	102 % 	101' % 
N D•K 	 103% 	. 101% 	10Ó% 
Szovjetuni6 	 102 % 	103 % 	104 % 

at  Állami  ipar adataiból ezámitva. 

B probléméktől függetlentil•tel 	azt a co:Matti- 
zést is,  hogy  az ipari termelés fejlődési  üteme  tekin-
tetében az előző évek visszaesése 48 stagnálása után - 
érjük utol a szocialista országokat. 

Az ipari termelés fejlődésének itteme néhány 
szocialista  országban .  

Ország neve Az ipari termelés alakuldsa 1957-1960 
az előző 46v 	%-ban 	évi dtlagos 
1958 1959 1960 növ.iltem 

'%-ban 
Magyarország , 	15,2 10,6 13,4 11,4 
Szovjetuniő 10,0 12,2 9,8 10,7 
Lengyelorszsig 10,0 9,0 10,7 10,0 
Csehszlovákia 11,0 11,0 11,6 9,9 
Bulgária 15,0 2:7,3 13-,5 316,2 
Roménia , 10 00 11,0 .16,1 2.2,,0 4/  

A Ma g7ar  ipar  termelésének növekedésiiiteme elérte ás 
meghaladta a leggyorsabban fejlődő kapitalista országok 
ipari termelősének növekedési iltemét is. Az ipari ter-
melds a tárgyalt időszakban a Német . Szövetségi Köztár-
saságban 3,7 és 11, FranCiaországban 4,6 ős 10, Ausztri-
/Shan 3,4 és 9 %.4a1 növekedett. Az ipari termelés gyors-
ittemii növekedésének eredményeként 1955-1960 között az 

3/ Dr Varga György: "Iparunk fejlődése" c. Kossuth, 1962. 
8. old. 

4/ U. o. 
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alapvető termékekből - növekedett az egy lakosra . szá 
mitott termelés azinv .onala és a lakosság ellátottsága, 

Néhány fontosabb ipari termék egy lakosra jutó 
termelése 

Termék 	Mérték- Egy lakosra jutó termelés 
megrevezése 	egység 1955 

Szén. 	to 2,268 
Villás  energia mWó 0,552 
Nyersvas 	to  0,088 
Acél 	to 0,116 
Cement 	to  0,119 
Pamutszövet 	m2  23,752 
Gyap jusz evet . 	m2  2,611 
Bőr, lábbeli . 	pár 1,420 

Korábbi évek iparpolitikai hibáin okulva a hároméves 
terv olyan iparágak fejlesztésére helyezte a fősulyt, 
amelyek elsősorban energia és alapanyag szüke etein-
ket, elógithetik ki, illetve ...amelyeknek termelése a vi-
lágpiaci igények fércéjével mérve - elsősorban gazdasá-
gos. ennek megfelelően nőtt a vegyipar részaránya .a ne-
héziparon baUl az 1955 évi 4,9 %-ról 1960-ra 6,5 96-ra, 
gépiparé 38,6 %.,..1451  45 %-ra. Ugyanekkor csökkent a bá-
nyászat /27 0 4 %-ról 21,1 i -ra/ ás a vas-, acél- és fém-
gyártás /13,3 *-1.61 10,7 9 a/ részaránya. Lényegében : 

változatlan a villamosenergia-ipar és .az épitőanyag. ipar 
részaránya /4,7 illetve 10 %t.-Kedvezőváltozások tar- 
téntek a hároméves terv előirásainak megfelelően az 
egyes ' iparcsoportok termelési szerkezetében, is a gazda-
ságosabban termelhető, illetve a jobban értékesithető 
termékek javára. 

F igyelemre méltó változások történtek az , élelmiszeripar 
termelési szerkezetében is. A hároméves tervidőszakban 

1960 

2,653 
0,762 
0,125 
0,189 
0,157 

23,855 
2,776 .  

2,134. 

	

1955 	1960 
1938 915-bőt 

	

222,1 	259:,8 

	

360,8 	498,0 

	

237,8 	357,8 

	

233,8 	266,2 

	

340,0 	448,6 

	

149,1 	149,8 

	

122, .i 	129,8 ' 

	

552 0 5 	830,4 5/ 

5/ U. o. 



csak 4 %-kal nőtt a  malomipar és 8 %-kal a sütő- és tész-  
taipar termelése,  viszont a"tejiparé 48 %-kal, a konzerv-  
iparé 43. S -kal, a cukoriparé 25, és a huniparé 24 %-kal.  
Az  elért növekedésen hald jelentős a kulturáltabb fo-
gyaaztáia . kielégitését szolgáló termékek termelésének nő  
Vekedése  

Hároméves tervünk egyik legfőbb gazdaságpolitikai célki-
térőse volt a munka termelékenysége növekedésének még-
gyorsitésa, hogy e téren is utolérjük az: iparilag fejlett  

szocialista országokat. Ennek érdekében a terv az ipar-
ben a munka termelékenységének 1.5 %-os növekedését itta  

elő, azaz a termelés eredetileg meghatározott növekedé-
sének mintegy kétharmadát a termelékenység emelkedésével  

kell fedezni.  M{egállepitható, hogy: a hároméves terv idő-
szakában a termelékenység növekedésének üteme bizonyos  

mértékig meggyorsult: az állami iparban sz egy munkásra  
jutó netto termelés az előző évhez viszonyitva 1959-ben  
4 %--kal,; 1960-ban  6,1 %-kal, , emelkedett. ívenkénti rész-
letezésben az egy munkásra jutó netto termelés sz  aláb-  
biak szerint alakult az állami iparban 1955 és 1960 kö-
zött:  

É  
ipar  

1955  100  100  100  . 100 	, 

1956  -89  85
.  

94'  89  

?95?  103
.  

96  101 ,` 	 . 3:0i  

1958  115  100  143 .~ 	
.. 

110  
x:959  121  100  108 . 114  

1960  128  107  114 	 . . 	 . 1216,  

Az államt iparban tehát a munka  termelékenysége  "á_ "t:er= ;  
veZétt: 15 azemben 21 %-kal ncrvekede.tt: Az :egyes ,  : 
.iparcsoportokat vizsgálva jelentős eltéréseket tapasz-
talhatunk a  termelés növekedésének iitemében, ami az 
......;- 	

. 	 . 

Ne$ézipar Könnyü;ipar .' . Élelmiszer- Állami ipar  
összesen  . 

. 
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egyes 3parágák eltérő termelési profiljának különböző 	. 

technikai szinvonalának s a fejlesztés eltérő követel- 
menyeinek következménye. 

Iparceoportonként vizsgálva néhány a vfrosban is  jellem-
z6 iparágban a következőképpen alakult az e munkásra 
jutó' nettó termelés indexe 1957 és 1960-ban az 1955-ös 
év %-ban: . 

Iparcsoport 	 1957 	1960 

Vas-, acél- és .fémgyártás 	94 	113 
Vas és fém tömegcikk' . 	 105 	137 
Faipar: 	: 	 106 	109 
Nyomdaipar 	 . 103 . 	. 122 	. 
Textilipar . ' 	 88 	101 
/36r ős szőrmeipar 	 91 	9,3 
Ruházati ipar 	 94 	105 	' 

Élelmiszeripar..: 	 101. 	114 7J  

A. termelékenység növekedési ' iiteme országosan a gépipar-
hoz tartozó iparcsoportokban volt a. legnagyobb,'májd a 
vegyi és épjtóanyagiparban.. Különösen nagy az eltérés 
a  termelékenység emelkedése tekintetében a nehézipar ős 
a kön! yiiipar kÖzdtt. Figyelemre méltó r  hogy, a termelé-
kenység szinvonala a bőr és szőrmeiparban  még 1960-ban  
is az 195 .5 évi szinvonal mögött maradt :, s a textilipar 
termelékenységi szinvonala is csak kismértékben haladta 
meg az' 1955.43n ezinvonelat.: Valamit ellensulyozott az a 
tény, hogy ezen iparágakbánminőségi javulás történt a 
termelésben Iparunkban a termelékenység üteme a háromé- 
ves tervidőszakban ugyan elérte és meghaladta  a  legtöbb 
kapitalista ország termelékenység-növekedési ütemét, de 
még mindig elmarad  e téren a többi szocialista országok-
tól, ezért az országaink közötti szinvonal különbség nem 
csökken, hanem bizonyos mértékben tovább n8. 
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A termelékenység évi átlagos növekedése az 
1953-1960 közötti időszakban néhény or- 

szágban 

Ország 	 Átlagos távi nö- Magyar adat- a 
vekedés 56-ban 	külföldi adat 

%-ban 
Magyarország 
a netto 	termelés 

indexe a teljes 	alapján 

3,,9 
3,5 

ON  

Bulgária' 5,1 70,6 
Csehszlovákia 7,1. 50,7 
Lengyelország 6,2  58,1 
N D R 7,6 47,4 
Románia 7,7 46,8 
Szovjetunió 6,7 53,,7 
EgyesUit Államok 2,5 156,0 
Ausztria 3,2 121,9 
Anglia 0, , 6 650.0 ' 

Franciaország 6,8 57.4 ... 

N Sz K  2,,8 139,3- 
Olaszország , 8,0 48,8' 8/ 

A,tőkésországokhoz a netto termelés indexe alapján szá- 
mitott magyar adatot a többi országhoz a teljes termelés 
alapján számitott adatokkal, kell hasonlitani. 

A. termelés emelkedésének a termelékenység növekedéséből 
fedezett hánnyada - az ipari főcsoportokat vizsgálva - 
legnagyobb az élelmiszeriparban /69,4 %/, legalacsonyabb 
a könnyaiparban /3772: %/. Ha nem is lehetett a termelés 
növekedésének kétharmad részét a termelékenység emelke-
déséből fedezni, mégis Örvendetes, hogy ez az ország a 
hároméves terv folyamán egyre javuló tendenciát mutatott. . 

1959-ben 38,8 56-ot, 1960-ban air 48,4 %-ot tett ki a 
térmelékenységből fedezett hányad. 

8/ U.. o. 
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A hároméves tervünket 1960-ban befejeztük. A terv tel- 
jesitésének, illetve jelentős 'tulteljesitésének eredmé-
nyeként a nemzeti jövedelem a tervezett 15 %-kal szem-
ben 22 %-$al nőtt. A nemzeti jövedelemnek a tervezettnél 
nagyobb növekedése annak köszönhető, hogy a dolgozókat 
sikerült mozgósitsni a hároméves terv által megjelölt 
gazdasági célkitűzések végrehajtására.. összességében az 
ipari termelés a tervezett. 22 % helyett több mint 40 %- 
kal nőtt. Mindez kedvezően járult hozzá a  lakosság élet-
színvonalának fejlődéséhez. Ennek legkifejezőbb mutató- 
ja a  reálbérek növekedése, mely a tervezett 6 % helyett 
9 16-ra emelkedett.  

A bevezető eddigi részében tárgyalt kérdések részletes 
elemzése szükséges volt azért, mert, ennek tükrében sok-
oldalubban vizsgálat tárgyává lehet tenni a szegedi ü- 
zemek termelő tevékenységét a tárgyalt időszak alat t . 

tel jesitett. eredményeik alapján. Ha az országosan fel- 
merült problémák sematikusan nem is hasonlíthatók a 
helyi ipari Üzemek problémáihoz, mégis sok vonatkozás-
ban  azonos következtetésre lehet, sőt kell, jutni a 
helyzet elemzése során: 



$. A SZEGEDI ÜZEM EK  TERMEL 6-

TEVÉKENYSÉGÉNEK Á L T A LÁNOS  

ÁTTEKINTÉSE  

1.A p. .árt iparszerv ez ő és ter-

melőst  se git . ő t e. vé ,ke n:ysé ge  

Nópgezdasságunk fejlődését érintő problémák melyek a 
bevezető előző részében nyertek részletezést - érintet- 
ték Szeged iparának fejlődését is.  Az 19.55-€is év jelen-
tős eseménye volt a Magyar Dolgozók Pártja Központi Ve-
zetőségének március 2-4-i ülése, illetve az ott hozott 
határozatok: A Magyar Dolgozók Pártja Szeged Városi Bi-
zottsága - a Központi. Vezetőség határozata alapján -w az 
ipsri pártaszervezetek figyelmét is arra hivta fel: vizs-
gálják meg az ipar helyzetét, tegyenek lépéseket a Köz-
ponti Vezetőség határozatának szellemében a meglévő és 
a  termelés zavartalan megvalássitását gátló problémák 
kiküszöbölésére. A Várasai Pártbizóttság széleskörd ak- 
t3vsaűtléss keretében 1955 március 12-én hivja fel a fi-
gyelmet a Központi Vezetőségi ülés alapján jelentkező 
helyi teendőkre. A politikai munka erősitésse mellet t . 

főként a termelés pártellenőrzésének hangasulyozása kap 
nagy  szerepet. Ennek keretében a termelési terv  tultel-
jesitésére irányuló agitációs munka kerül előtérbe .. A 
Városi Fértbizottság Végreha jtábizottsága III. negyed-
évi munkaterve - mely a Központi Vezetőség márciusi 
hatőirozatának végrehajtását tekinti főfeladatnak - az 
ellenséges Nézetek leleplezése mellett az uj normák, . 
uj bérezési elvek megszilárditását, a termelékenység . 
növelését célzó uj miűszaki intézkedések folyamatbatéte-
lét jelöli meg, fontos feladatként. A Pártbizottság Vég 
reha jtábizottsságsának a termelés sikeres megvalósitását 
célzó határozatai lejutnak az üzemekbe is, azonban a 
tennivalók nem egy esetben igen általánosan nyernek 
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megfogalmazást. 

A termelés megjavítására irányuló intézkedések eredmé-
nyeinek számbevételét jelentette az ?P Központi Veze-
tőségének 1956 julius l8-21-i ülése utána megtartott 
várod pdrtaktiva értekezlet, melyre 1956 augusztus 12-
én került sor. A pártektiva előadója, Vereska András 
pártbizottsági titkár a politikai helyzet elemzése mel- 
lett felvázolta az ipari termelés 1956 I.  félévi ered-
ményeit. E beszámoló alapján: 

Az ipari termelés I. félévi terve 105 %-ban nyert 
teljesitést. Ezen belül 

- a minisztériumi ipar 
	

/05,7 
- az állami helyi ipar 

	
106,7 " 

- a szövetkezeti ipar 
	

95,5 ." 
- a munkáelétszám 
	0,4 %-kal nőtt 

- egy munkásra eső termelés 
	

4,0 " „ 

a munkásfluktuác ó 
	

2,7 %-kal csökkent. 

A műszaki, technikai szinvonal emelése érdekében Sze-
ged.busz üzemében:. mintegy 440 müazaki intézkedést  ter-
veztek. A beszámoló azonban azt is megállapitja, hogy 
a műszaki ezinvonal emelésére irányuló intézkedések nem 
váltak széles tömegmozgalommá. A beszámoló a termelés-
ben meglévő börokratikus vonásokat ostorozza. 

Összességében -F a beszámoló alapján felvázolt termeld-. 
si helyzetet  látva .. azt kell megél.iapitani, hogy Sze-
ged  üzemeinek termelése az 1956-os év I. felében pro- 
dukált eredménye alapján nem alakult kedvezőtlenül. 

Az elhelyezettien munkaerő foglalkoztatása céljából . 

már akkor is .. felmerült néhány üzem bővitésére, rekon 
strukció jóra vonatkozó igény. Ennek megvalósitáséra 
az adott körülmények közt  nem kerülhetett sor, mert az 
ellenforradalmi felkelés átmenetileg :  - nem elvre 
9/ DDP Szeged Városi Bizottságának Irattára, 1956. 
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vitte ., ellenkezőleg,. Szegeden is visszavetette az ipa-
ri termelés tökéletesitésóre irányuló törekvéseinket. 

Az ellenforradalom fegyveres leverése után az 1956-os 
év a szegedi üzemekben is a politikai konszolidáció 
megszilárditáeéra'irányuló tirekvée jegyében telt el. 
Megszervezik az üzem. pártszervezeteket, tájékoztat-
ják az Üzemek dolgozóit a reális helyzetről, a munkás-
tanácsok rendszerellenes tevékenységének leleplezése, 
az ellenforradalmárok által eltávolitott vezetők visz- 
ezahelyezése, illegális munkástanácsok felszámolása 
stb. képezték a politikai munka f6 lényegét .. A helyi 
pártszervezeteknek ebben az időszakban még nincs ere- 
jdk arra, hogy figyelmüket nagymértékben a termelés 
megjavitására forditsák. 

A szegedi Üzemek termelési tevékenysége fokozatosan 
visszatér a normális mederbe. A mar Szocialista 
Munkáspárt Szeged Városi Intézőbizottsága 1957 május 
11.én néhány nagyobb ifizem pártszervezetének munkamód-
szerét vizsgálva megállapitja, hogy ha a termelés 
frontján nincs is minden rendben, de van mér kedvező 
előrehaladás is. Pl.: 	. 

Szegedi Ruhagyár 

1956 
III. n.é'v 

195? ' 

1. n.év 

termelés 100,0 % . 87,0 % 
- őnköltség 	. 94,4 " 99,0 " 

-.' darabbéres termelés 76,4 a . 73,0 * 

Ujszegedi Kender ás Lenszövő 

- termelés  100 t}' % 87,4 % 

önköltség 94 .,4 * 99,2 " 

-. darabbéres termelés 53,0 " 49,8 " 
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1956 	1957  
III. n.év I. n.év  

Szegedi 8enderfonő  

• termelés 	100,0 % 	92,2  
• darabbéres termelés 	85,8 	96,1  

Szegedi Téktilmüvek  

•~ 

 

termelés 	100,0 % 	87,4 %  
• önkbltaég 	85,8 " 	96,1 "  

darabbéres termelés 	mindenki, kivéve a  
karbantartÓk 10/  

A táblázatban kimutatott előrelépésben különösképpen  

nagy jelentőséggel bir.a darabbéres termelésre va16  
visszatérés, hiszen az e1lenforradal'm4rok üzemben h an-
goztatott fő követelései közé tartozott a kialekitott  
normák elvetése és az időbéres termeléshez vélő_ visz.  
szatérés, .  mivel időbéres termelés keretében jobban el  
lehetett lágni.az időt. 	 . 

A. szegedi üzemek termelési tevékenységének konszolid€-  
lddását az 1957. II. negyedévi tervteljesítési eredmé-
nyek mutatják legjobban. Az MSZMP Szeged  Városi P.  B.  
Végrehajtábizottsága 1957 augusztus 2-i ülésén már azt  
állepitj .a meg, hogy a szegedi üzemek második negyedévi  
tervdket mind a minisztériumi ipar, mind az állami  

helyi  ipar vonatkozásában egyaránt 110 %-ban teljesi•  
tik g/az I. negyedévi teljesités 109 %. voltot; ez az  
eredmény '4 kalbb, mint az /956-os év II. negyedé=  
vének eredménye, 	Ha egyes üzemekben voltak is még  . 
lemaradások, de .  az 8sszesitett eredmény azt mutatja,  
fogy 1957 .II .. negyedévének végére a szegedi üzemek  ' 
termelése kiheverte az 1956--os ellenforradalom okozta  
megrázkódtatást. Azonban hogy a..termelés még mindig  

10/ Az AASUP Szeged Városi Intézőbizottságának.jkv.  
1957 május 11. 	 . 

11/ Az  MSZMP Szeged  Városi Intézőbizottságának jkv.  
1957 augusztus 2.   
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nem került a pértmunka, továbbá a közérdeklődés közép-
pontjába, azt legjobban az. 1957.juliusában rendezett 
pártaktiva hangulata is mutatja. Az aktivaiilésen, melyen 
jelen volt Révai József is, az) ZiP Központi Bizottsá-
gának képviseletében, .a hozzászólók foglalkortak  az el-
lenforradalom kérdéseivel. Éles ellenforradalomellenes 
hangulat alakult ki, .'azonban a termelésről nem esett 
sző.  A termelési eredmények azonban ekkor már biztatóak 
voltak, 1957 végére végbemenő gazdasági konszolidáció 
eredm4nyeképpen reálas feltételek teremtődtek meg az . 

1958 január 1-évei meginduló uj hároméves terv megvaló-
sitásáhce 	 . 

6z, NSZMP Városi Pártbizottsága 1955 T. fel ében napirend- 
re tüzte azokat az iparfejlesztési feladatokat melyek 
a egvalésitásával gyorsitani lehet az ipar technikai mii- 
szaki  szinvonalának fejlesztését. Ezek a célkitüzések 
elsősorban a beruházások összegének növelésére Yrrul-  
tak ., megjelölve egyben azt a fontossági sorrendet is, 
melynek figyelembevételével az iparfejlesztési politi- 
két folytatni kell.  A szegedi üzemek 1958. I féléves 
tervteljeeitéeének értékelése, mely már ujabb eredmé.. 
nyekről ad számot, az eredmények mind a minisztériumi, 
mind az €llam. helyi ipar terveinek tulteljesitésében 
jut. kifejezésre. AZ értékelés csak néhány üzemnél /Sze .- 
gedi Ruhagyár, Szegedi Fonalmentő stb./ mutat még 1e _ 
maradást. 1959-ben már 11 %.'kel többet termeltek a sze-
gedi üzemek. . a tervezettnél,.. a város üzemeiben kibonta-
kozóban van a szocialista versenymozgalom. A Szeged  Váz-
rosi P.  B.  Végvehajtóbizottságának 1960 május 11-i Úi1é- 
sén mér arról adnakszámot, hogy a Magyar Szocialista . 

Munkáspárt Központi  Bizottságának 1959. márciusi hit$- . 

rozatában foglalt termelési feladatok Szeged város vo-
natkozásában végrehajtésra kerültek. 12/ 	. 

12/y Az MSZMP Szeged Városi VB. . jkv. 1960.  május 11. 
/t/71/1960/. 	. 
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Az '1960. I.  félévi, tervek a minisztériumi ipar szint-
jén 108,2. %«ban, az állami helyi ipar vonalán 106,8 %-
ban nyertek teljeaitést. A  termelékenység az 1959 évi-
hez viszonyitva 10,1 %-kal emelkedett, 13/. Javulta mun-
kafegyelem, és a termelékenység javulását nagyban segi- 
tette az 1959-ben kezdeményezett és 1960-ben tovább te- 
rebélyesed6 szocialista munkaverseny, mely a szocialis-
ta brigád cigi elnyeréséért inditott mozgalom keretében 
öltött testet. Az eredmények kedvezőek a hároméves terv 
befejezéséhez,, ugyanakkor megkezdődött a felkészülés a 
második ötéves terv . beinditásához. 	 . 

Szeged város ipara tehát leküzdötte azokat a  nehézsé-
geket, melyeket a dogmatizmus és a revizionizmus elu-
ralkodása nyom lkirobbant ellenforradalom idézett elő, 
és sz ellenforradalom fegyveres leverését követő poli-
tikai és gazdasági konszolidáció sz uj hároméves terv 
befejezésével: a szocialista ipari termelés jóval maga- 
sabb szinten valósult meg a tárgyalt időszak végén, 
mint 1955-ben. Az 19 .60., január 1-ével induló uj ötéves 
terv szilárd bázisíja épült. 	. 

2. Sze 	d i:. a r á n a k szerkezet 

Mielőtt rátérnék a szocialista iparfejlesztés 1955-1960 
közti fejezetének elemzésére, . Szeged város . vonatkozásá-
ban,  - néhány számadat tükrében } rá kivánok mutatni 
néhány olyan ismérvre, mely jellemzi Szeged.véros ipa- . 

rónak helyzetét. 	 . 

Szeged Dől-Magyarország legjelentősebb ipari centruma: 
Csongrád megye ipari vállalatainak mintegy 60 %-a Sze- 
geden taleható. Szeged iparának szerkezetére vonatko-
zólag a következőket lehet elmondani: a szegedi szék- 
hely iparvállalatok közül 17 minisztériumi, illetve . 

15/ Az MSZMP Szeged Városi VB. jkv. 1960. augusztus 2. 
/í/103/1960/. 
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országos főhatóségu szervhezttartozik. Az állami helyi 
ipam vállalatok száma 1955-ben 13, 1960-ban 15. A kis-
ipari termelőszövetkezetek száma 1955-ben 19, 1959-ben 
pedig . 27 volt. Az ipar . szerkezetében a könnyűipar a do-
mináiló. A vállalati teljes  termelésből  1955-ben a nehéz-
ipar 5,8 %-ban, a könnyipar 64,2%-ban, az élelmiszer- 
ipar 30,0 %-ban részesült. 1960-ra mér eltolódás jelent- 
kezik, ugyanis ekkor a nehézipar 17,8 %, a könnyűipar 
57,8 %, az élelmiszeripar pedig 24,4 %-ban részesül. A 
munkáslétszám 1955-ben. 13 %-ban a nehéziparban, 70,9 %- 
ban..a kőnnyüiparban, és 16,1 %-ban gaz élelmiszeriparban 
nyer foglalkoztatást. 1960-ban 15,8 % a nehéziparban„ 
67,6 % a könnyűiparban, ás 16,6 % az élelmiszeriparban. 
A tárgyalt időszak alatt kedvezően alakult globálisan 
az egy munkásra jutó vállalati teljes termelésnövekedés. 
A legnagyobb növekedés a nehézipar vonalán következett 
be. 1955-ben a nehéziparban 53 ezer forint, a kőnnyü- 
iparban  107 ezer forint, az élelmiszeriparban pedig 
222, ezer forinnt. volt, 1960-ban a nehéziparban 196 ezer, 
a kbnnyüiparban 149 ezer, az élelmiszeriparban pedig 
259 ezer forint volt az egy- munkásra jutó vállalati tel-
jes termelés. 1955-ben 15.715 és 1960-ban 24.195 főt 
foglalkoztatott az ipar.14/  

-- 

14/ Számadatok a KSH Csm. Ig. Évkönyveiből, 1955-1960.' 
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S°r-  Üzem neve szdm 
Minisztériumi ipar  

1:. Szegedi KenderfonÜ 
2. Dél-Magyarorsz8gi Rostkikéazitő 
3..Uj szeged i Kender é"s Lenfonó 
4, Szegedi Butorgyór 
5. Dél-magyarországi Áramszolgáltató 
6. Szegedi Végóhid 
7.. Szegedi Szalámigydr ' 	 . 

8. Szegedi .Cipőgyér . 
9 • Szegedi Jutaárug$r 

10.- Szegedi Falemezgyár 
il. Szegedi Vasöntöde . 

12. Szegedi Konzervgyár 	 . 

13. Szeged& Paprikafeldolgozó 	' 

14. Szegedi Ruhagyár 
15. Szegedi Szőrme ős Bőrruhakész itő 
16. Szegedi Textilművek 
17. Szegedi  Xi. Autójavitó 

Állami helyi ipar  

Szegedi üzemek aIapitdeuk sorrendjében  
Alapitási 

éve 

1. Szegedi 
2. Szegedi 
3.. ' Szegedi 
4.. Szegedi 
5. Szegedi 
6 .. Szegedi 
7. Szegedi 
8. Szegedi 
9. Szegedi 

10. Szegedi 
11. Szegedi 
12. Szegedi 
13. Szegedi 
14. Szegedi 
15. Szegedi  

GdzTtla 
nyomda . 

Finommechanika 
Viz ős  Ceatornamü 
Ecsetgyár 

Sütőipari 
Kádáripari 
Seprügydr 
Homokkitermelő 
Anna  Szikviz ős Qyógyviz 
Férfi ős  Női Divatszabó 
Dekorációs  
Hangazerkésszitő 
Fonalfeldolgozó  
Magfeldolgozó 

1883 
1886 . ' 
1888' . 

1895 
1896 . 

1904 
1905. 

1905 . 

1921. 
1922 

1937 
1940 
1943 
1949 

1949 
1950 
1950 

1864 

1864 

1874 

1904 

1907 
1917 
1941 
1949 

1950 
1950 
1951 

1952 
1953' 

1955  
1956 



Kisipari termelőszövetkezetek alapitási évek 
0 

sorrendjében  
Sor- Alapitds Részlegek Szövetkezet neve szdm 	 dye 	" száma 

1. "Aprilis 4" Első,Cipő Csizma 1907 16 
2. Szegedi Férfiszabd 1.913 6  
3. Szegedi Vas-és Fémipari 1948 6 
4. Szegedi Nőiszabó 1949 3 
5. Szegedi "Rive Jdték és 1950 1 

Tömegcikk  
6'. Szegedi Kovács-Bognár 1955 5 
7. Szegedi Papucskészitő 1951 4 
8. Szegedi Böröndös és Fésii- 

készitő 
1951 2 

9. SzegedLFelszabadulds 1951 3 
Asztalos 

10. Szegedi KArpitos 1951 6 
11. Szegedi MUszerész és Gépjdrma- 

javitd' 
1951 9 

12. Szegedi Gumiipari 1951 4 
13. Szegedi Mérlegkészitő 1951 3 
14. Szegedi dra-Ékszer 1952 14 
15. Szegedi Orvosi MUszergydrtó 1952 4 
16. Szegedi Tazhelykészitő 1952 2 
17. Szegedi.  Tudományos Eszközöket 1952. 1 

Termelő 
18. Szegedi Minőségi Ruhajavit6 1953 2 
19. Szegedi  Tömegcikk  Készitő 1954 1 
20. Szegedi Vegyesipari 1957 3 
21. Szegedi tpillet és Butorasztalos1957 1 
22. Szegedi Vegyipari és SzaDDanf. 1957 6 
23. Szegedi Fémdrukészitő 1957 2 
24. Szegedi tpUletlakatos 1957 1 
25. Szegedi Siketek Vegyesipari 1958 1 
26. Szegedi Szticsipsri 1958 2 
27. Szegedi Dobozkészitő 1959 1 
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II. A ?ÜSZAKI FEJLESZTÉS  

ALAKULÁSA  

1. A beruházások 

Az ipari Uzemek államosítása, de főként a kisszemek 
összevonása az iparszervezés, a tanyai települések el- 
csatolása, - öhállló községek létesitése és nem utolsó 
sorban a beruházások állandó növekedésének eredménye-
ként az egykor mezőgazdasági jellegű Szeged - ha nem 
is  olyan mértékében, mint  a  kifejezetten  ipari városok - 
egyre Jobban ipari jellegivé vált. A tárgyalt időszak 
alatt ipari beruházásunk színvonala évről-évre növeke-
dett. Országosan a népgazdasági beruházásoknak az ipar 
1958-at megelőzően mintegy 41-44 9%-4t vette igénybe. . 

Ez a részesedés azonban 1958-11960 között -az első .öt 
éves tervidőszakhoz képest - valamelyest  csökkent. Az 
ipari beruházások hányada ez ásszesberuházásokban -   
a három ; év .. átlagában mint egy 40,8 %-ra tehető. 

Az ipar helyreállitáeára az ipari termelés korszerüsi 
tésére, ez ipar rekonstrukciójára jelentős összegeket 
for€iitott népi álhamunk Szegeden is. A tárgyalt idő-
szakban nem annyisa az uj vállalatok létesítése, hanem 
inkább s meglévők korszerüsitése képezte a fő felada-
tot Bindöesze.a Fonalmentő . Vállalat és a Melléktermék 
őstulladékfeldolgozó Vállalat létrehozásával növeke- 
dett Szegedi üzemeinek a száma, mely vállalatok létre- 
hozésával a tanácsi szervek a csökkent munkaképességei- 
ek foglalkoztatását igyekezik elősegiteni. 

A vállalatok korszertsitésére, rekonstrukciójára irá-
nyuló törekvések az 1956-os ellenforradalmi lázadás le- 
Verését követő politikai konszolidáció után élénkültek 
meg. A szegedi Üzemek iparfejlesztésének nagyobbmérvü 
célkitűzéseit az 1V 9P Szeged Városi Bizottságának 
1956-ban megtartott ülésén fogalmazták meg. A legége- 
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tőbben jelentkező iparfejlesztési igények megfelelő in-
doklással eljutottak az illetékes kormányszervekhez.Az 
igények felsorolása közt igen jelentős ősszegii beruhá-
zások szerepeltek. Igy pl.:  

-. 

Szegedi Ruhagyár gépparkjának 
bővitésére 
Szegedi Cipőgyár gépparkjának 
fele j itására 

- Szegedi Iitőhéz bővitésére 

1.501.000.- Ft 

9.600.000.- " 
3.000.000. - " 

- Szegedi Vágóhid kazán de  raktár 
épitésére 
Szegedi Szalámigyár uj raktá 

5.456.000.- " 

ra.nak épitésére 	 . 6.000.000.- " 

- Szegedi. Paprikafeldolgozó 
rekonstrukciójára 10.800.000.- " 

- Szegedi Falemezgyár géppark-
jának kicserélésére 1.300.000.-  " 

Ujezegedi Kender és Lenfonó cár- 
názó tizemének felu j itésára . . 
Szegedi Ecsetgyárnál uj üzemrész 
épités re 

nyi..Összeg felhasználásával. 15/  

3.000.000.- " 

680.000.- Ft- 

A.. Pártbizottság iparfejlesztési irányelvei a felsorol-
takon kivid még számos igényt terjeszt elő Szeged va= 
lamen yi vállalatát érintve és tetemes összeget, mint 
egy 178 m.11ó forintot, kér beruházásokra. Az előter4 
jesztett beruházási igényhez főzött indoklás sokolda- 
lusn elemzi a beruházások teljesitése nyomán bárható 
fej1ődést o  mely elsősorban a termelékenység .emelkedé- 
gében ;, és a  nagyobb  létszám foglalkoztatásának lehető- 
ségében éreztetné hatását. A kért beruházások teljesig 

15/ Az MSZMP Szeged Városi .Bizottságának jkv. i958. 
május 28. . 
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tésének egyik nagy előnye laennet ho gy eredményeképpen 
mintegy 3,247 dolgozóval lehetne többet . foglalkoztatni 
s szegedi üzemekben, mit azt megelőzően. Ez viszont 
kétségtelenül nagy ' segitséget jelentene az akkor még 
meglévő - főként részleges -, munkanélküliség felsző- 
moiáaában. Az előterjesztett igény több évre szóló fej-
lesztést irányzott elő, igy annak teljesítését lehetet-
len egy év alatt mérni. A szegedi üzemek által felhasz-
nált beruházási összegeket .,, azoknak alakulását szemlél- 
tető mádon iparáganként az alábbi táblázat szemlélteti, 
dakumentálva egyuttal azt is, hogy a Városi Pbrtbizott-
sag által előterjesztett igény nem maradt papiron, a 
kielégitée jó uton halad. ló/ Az összehasonlitás érde-
kében ugyancsak táblázaton keresztül szemléltetem,azt, 
hogyan alakultak a beruházások a. tárgyalt időszak a- 
lett országosan 17/ 

----.---- 

1$/ KSH 	Ig. Évkönyvei, 1955-1960. 
17/ MR Évkönyvei, Budapest 1955-1960. 
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A felhasznált beruházások gazdasági ágazatonkénti meg-
oszlásából azt látjuk, hogy a növekedés döntő mértékben 
az ipar - ezen belül: is elsősorban a nehézipar fejl 
lesztésének vonalán jelentkezik: E tényből azt 'a követ- 
keztetést kell levonni, hogy a szegedi iparositds po-
litikáját nem ,  érintették kedvezőtlenül azok a revizio-
nista nézetek, amelyek az iparfejlesztés - első helyen 
a nehézipa elsődleges fejlesztésének - tagadásában ju-
tottak kifejeziere? Azt hiszem, ezt igy egyértelieen 
nem lehet kijelenteni.  A kedvezőtlen hatás elmaradésá- 
nak okát a  nehézipari beruházások vonatkozásában ott . 

kell  keresni, hogy Szeged iparában nem játszik döntő 
szerepet. a nehézipara , igy a. nehézipar fejlesztésére 
forditott beruházási összegek megadása illetékes szer-
vek részéről nem ugar képezte a mérlegelés tárgyát, 	. 

mint  egy-egy  nehézipari bázis fejlesztésének kérdése. 
A szegedi ipar könnyűipari és élelmiszeripari jellegé-
ből adódóan a kapott beruházások Ősszege - nehézipari 
beruházásokhoz viszonyitott .an. • . nagyobb is lehetett 
Volne. 

Ha a nehézipari beruházások kérdését nem is érintette 

a  revizionista politika  olyan  mértékben, mint országo-
san, de a beruházások üövekedésexa tárgyalt időszakban 
itta sem törésmentes. A beruházások vonaléri az 1956--os 
ellenforradalom káros hatása az 1957-es évben érződik 
jóbbsn, emikoria az előző évi szinthez tiiszonyitva je-
lentős visszaesés következik be. Ez érthető is, hiszen 
a  népgazdaság rendelkezésére álló erőforrásokat 1957 
ben az ellenforradalom által okozott tetemes kár elhé- 
rit>sáraa kellett fórditani, amely legnagyobb mértékben 
Budapesten jelentkezett. A.beruházások vonalán nagyobb- 
mérvig fejlődés ' 1956-ban következik be, amikoris az é- 
ves beruházási összeg több mint 200 %-kel haladja meg 
az 1955. évit, 'és 1960-ra ez a növekedés mér több mint 
300:% az 1955 -őshöz mérten. Emlitésre méltó még a be- 



- 30 - 

ruházások gazdasági ágazatonkénti megoszlásának vizsgá-
latánál, hogy a nem ipari jelieel beruházásokon - /köz-
lekedés, kereskedelem, kommunális, mezőgazdasági stb./- 
belül elsősorban a kommunális ágazat fejlődése emelke- 
dik ki. Az Összes beruházások beleértve az iparit is - 
32 -át,.esszegszerüen 362,9 millió forintot tesz ki a 
tárgyalt időszakban a kommunális jellegi beruházás, 
mely közvetlenül éreztette hatását a lakosság .lakással, 
viallannyal, gázzal,, vizzel és egyéb szolgáltatással ve- 
16 jobb ellátása terén. 

Figyelemre érdemes az az ugrásszeri fejlődés is, mely 
abban jut.. kifejezésre,, hogy 1955-ben mindössze 21 mil-
lió, 1960-ban már viszont közel a hatszorosát, ósszeg-
szerüen 119,1 millió forintot forditottak Szegeden kom-
munális beruházásokra, kifejezésre juttatva ezzel kor- 
mányzatunk Szegeden is,  hogy alapvetően kíván gondoskod-
ni a lakosság kommunális ellátásáról. 

A beruházásoknál külön kell szólni az épitőipari beru-
házások alakulásáról is. Igaz az, hogy az épitőipar még 
mindig , tulságosan kisipari jellegű, kismértékben nyer 
benne alkalmazást a gépi erő, de a beruházási értékek 
alakulása azt mutatja, hogy itt is jelentős az előreha-
ladás. 1955-ben az épitőipar`korszerüsitésére még mind-
össze csak 0,2 millió forintot forditottak Szegeden, 
ezzel szemben  1960-ban ennek  a többszörösét, ösazegsze-
rüen.9,;5 millió forintot. Ez a növekedés - az épitőipar 
k©rszerütleneége mellett.- indokolt volt azért is, mert 
a tárgyalt időszak második felében jelentősen megnőttek 
az épitöiparra váró feladatok, a növekvő mértékben meg- 
induló ipari rekonstrukciók és kommunális épitkezések 
ellátása az épitőipar korszerüsitését is indokolta. A 
megnövekedett épitőipari feladatokra jellemző többek 
között, hogy sor került a Hűtőipari Vállalat uj üzemré-
szének megépitésére, mintegy 10 millió forintos költ-
séggel. A Szegedi Falemezgyárban hat év alatt 17,5 mil- 
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lió forintot ruháztak be, minek eredményeként elkészült 
a farostfeldolgozó Tizem. Közel 10 millió forint beruhá-
zással.korszerüeitik a Ruhagyárat. 19,5 millió forint 
beruházás nyert  felhasználást. a Szegedi Szalámiigyór kor- 
szerüsitésére, minek eredményeként felépült .a korezerü 
azáritótororiy. A Paprikafeldolgozó üzem rekonstrukció- 
jéra a tárgyalt időszak alatt . több mint 20 millió forin-
tot  forditanak. Üzembe helyezik a Dél-Magyarországi 
Rostkikészitő pozdorja-feldolgozó üzemrészt. A Szegedi 
Jutaárugyárban 4,5 millió forintot, az Ujszegedi Ken-
der ás Lenszövőben 4,4 milliót, a Szegedi Kenderfonó-
gyárban pedig több mint 13 millió forintot forditanak 
korszerüsitési igények kielégitésére. 18/  . .. 

A kiemelésképpen felsorolt üzemek rekonstrukciójára 
forditott.ásszegek csak megközelitően - nem a teljes 
részletességgel - fejezik ki, azokat az összégeket, 
melyeket államunk ezen üzemek müszaki fejlesztésére 
forditott 1955-1960 között. A következő táblázat a ka-
pott beruházások anyagi, müezaki összetételének ala- 
kulását szemlélteti. Ez az összetétel kedvezően ala-

kuit. 19/  

18/ AZ émlitett összegek  a felsorolt üzemek tervosztá-
lyainak nyilvántartásában találhatók .. 	. 

19/ A KSH Cam.  Ig: ivkbnyveib8l kigyüjtve. 1955-1960. 
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Ezen kedvező összetétel elsősorban abban jut kifejezés-
re, hogy az épitési és egyéb keretek rovására fejlődött 
a:. gépi beruházás. 1955-ben az Összes beruházásoknak még 
17,4 %- ►át, 1960-ban már 23,2 %-át tette ki a gépi beru- 
rázósok összege. Kedvező az egészben az, hogy főként 
1960-ban a gépi beruházások zömét közvetlenül a terme-
lóst szolgáló gépek értéke teszi ki. Faár a fejlődés 
kétségtelen, mégsem mondható kielégitőnek különösen nem 
akkor, ha hasonlitjuk a Csongrádmegyei beruházásokhoz 0'  
Csongrád megyében 1958-ban az összes ipari beruházások-
nak 31 %.4t, 1959-ben 48 és 1960-ban 44 f-át képezték a 
gépi beruházások. Ezt annál inkább lehet helyes irányelv-
ként alapul vénai, mivel a Csongrád megyei arány felel 
meg jobban za országos aránynak. A gépi beruházás orszá-
gosan 1958--ban 31,6 ..%,._ 1959-ben már 40,5 % és 1960-ban 
41,1 %-o .t tett ki. 21/  A gépi beruházások növelésének 
jelentőségét az adja meg, hogy segitségével kedvezően 
növekedhet . ba egyéb tényezők is biztositva vannak - . 

a  termelékenység, amely elsősorban biztositék az élet- 
szinvonal emelését létrehozó többtermelés létrehozásá- 
re. 
A gépi beruházások közül mint jelentősebbeket kell fel- 
sorolni az Ujazegedi Kender- és Lenstövő Vállalat fel- 
vetőgépét, fonalszállitó és szövetkondenzáló ,gépeit. A 
botoripar anyagellátását segiti elő  a  Dél-Magyarországi 
Rostkikészitő Vállalat Rostlemez üzeme, a Szegedi Pale- . 

mezgyár korazerü keretiúrésze.. Az  élelmiszeripari vál-
lalatok gépi beruházásai közül kiemelkedik a Szegedi 
Szalámigyár félautomata szaláritöltő gépsora, és a  Sze-
gedi Konzervgyár borsócséplőgépe, stb. 	. 

Melyek a beruházások Raclin felhasználása során előállt 
legfőbb problémák? 	 . 

20/ A KSH Cam. Ig. 1/7-1960.számu különjelentése a het-
roméves  terv teljesitéséről /1958-1960/. 

21/ A KSH ívkönyve, Budapest, 1960. 61. oldal. . 
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A legjelentősebbnek talán azt kell emliteni, hogy a leg-
több siránkozás a beruházási összegek kevés mennyisége 
miatt történik, ugyanakkor a konkrét esetek vizsgálatá-
nál azt kell tapasztalni, hogy ezek az összegek sem 
nyernek minden esetben felhasználást. Ez azért káros, 
mert a beruházási keret felhasználását elmulasztó vál-
lalatok megfosztja magukat attól a lehetőségtől is, 
melyet-számukra a  tervgazdálkodás alapján a kormányzat 
biztositani tud,. Az 1959 évi beruházási keret első fél-
dvi teljesitése csak 39,5 % volt, ami hozzá Tárult ahhoz, 
hogy 1959 egész évben a minisztériumi ipar 99,7, a taná 
csi ipar  pedig 85,4 %-ra teijesitette éves beruházási 
tervét.22/  

A beruházási keretek felhasználásához rosszpéldát saj- 
nos ugyis találunk, ha  egy-egy  vállalat ilyen irányu 
helyzetét külön-külön vizsgákjuk•, Az egyébként jelentős .' 
összegű beruházást végző Szegedi Paprikafeldolgozó 'Vél 
laiat az 1900-ra jóváhagyott 9,4 millió forintos beru- ' 
házági keretből csak 6,7 millió forintot használt feli 
A SzegediCpőgyár a rendelkétlésre á116 beruházási.kere-
tét 1958. óta állandóan 100 %alatt használja fel: 1958 
ban 97,2 %, 1959-ben 81,8 % és 1960-ban 99,2 %-ban. A 
Szegedi Falemezgyár is 100 % alatt teijesiti beruházási 
tervét a tárgyalt időszak-minden évében. A tervhez vi- 
szonyitott lemaradás méreteit mutatja, hogy 1960-tan  
11,8 millió forint beruházási tervvel szemben csak 7,5 
millió forintot teljesitettek. Kisebb-nagyobb összegi 
berucázási tervlemaradás található a Szegedi Ruhagyár-
nál is a tárgyalt időszak minden évében. 23/  

22/-MSZMP Szeged Városi VB. jkv. T/149/1959• 
25/ Saját gyüjtés a felsorolt vállalatok , tervosztá-

lyaitól. 	. 
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2. A f .eluj i ' tások  

Az üzemek korszerüsitésére irányuló törekvéseket - anya-
gi vonatkozásban - nem lehet tökéletesen érzékeltetni a 
beruházási keretek felsorolásával, illetve azoknak elem-
zésével. Teljes képet ugy kaphatunk, ha a beruházások 
mellett szólunk azokról az egyéb forrásokról is, melyek-
nek felhasználásával egy-egy üzem vezetése igyekezik 
nél korszerübb szinvonalon megvalósítani a szocialista 
termelést. E források közé tartoznak az alábbi műszaki 
fejlesztési .alapok: 

• beruházási keret 
- felujitási keret 
- vállalatfejlesztési slap 
- kiegészitő beruházás 	. 

- bankhitel 
- exportfejlesztési slap 

• önköltségcsökkentési hitel 	. 

- többlet importkeüet . 	. 

Néhány kiegészitő megjegyzés a felsorolt fogownkkal 
kapcsolatban: a beruházási ós felujitási keretet az 
üzemek központi állami keretből kapják, ugymond "fel- 
tétel nélkül", aszerint, ahogy a népgazdaság beruházá-
si teherbiróképessége ezt lehetővé teszi. 

A vállalatfejlesztési alap: a vállalat önállóságának 
fokozása érdekében a vállalaton belüli kezdeményezések 
pénzügyi alátámasztására adják. A vállalatfejlesztési 
alap pénzügyi forrásai a vállalat éves többleteredmé-
nyének a  szakminisztérium által engedélyezett hányada. 
Ezen alap felhasználható ugyancsak beruházásokra,;  fel-
ujitásokna, át szervezések és profilváltozások költség 
fedezésére, kísérleti tevékenység kiadásaira és társa-
dalmi tanulmányi. ösztöndijakra. 

Kiegászitő beruházás: mely forrás addig volt érvényben, . 

emeddig a használt árueszközök nem kerültek állami tu- 
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lajtionba. 

A bankhitel: olyan forrás, melyet mind a Beruházási 

Bank, mind a Magyar Nemzeti Bank is folyósit ugyneve . 

zett önköltségcsökkentési hitel cimen, amennyiben a 
vállalat az eszközölt beruházás által megvalósitatt 
megtakar .itáeb5l ezt két éven belül vissza tudja fi-
zetni, Ezen hiteleket általában nem építés jelle ü 
célokra adják. 	. 

Az exportfejlesztési alap: azon külkereskedelmi vá1- 
lapatoktól származik, , melyeknél árkiegyenlitési nye-
réség  jelentkezik. Az  exportból származó nyereség 
30 %-ából éxportfejlesztési alapot létesithetnek és 
abból az együttmikÖdő iparvállalatok részére is jut- 
tathatnak. olyan müsszaki fejlesztési  célokra, melyek 
az exportfeladatok gazdasági hatékonyságát segitik 
elő. 

Önköltségcsökkentési alap: a vállalati kezdeményező-
készség támogatására az önálló gazdálkodás'megszilér 
ditására szolgál. Ezen alap lehetővé teszi ., hogy a 
vállalatok a  központilag meghatározott beruházási ke-
rettől függetlenül saját elhatározásaikból kisebb be- 
ruházásokat valósítsanak meg, mely célra a népgazdasá-
gi terv évenként összevontan külön ,  előirányzatot biz- 
torit: Az idevonatkozó jogszabály célkitűzése szerint 
az önköltségcsökkentési alapot olyan beruházások . fi-
nanszirozására kell fordítani, melyek valóban az ón- 

költség csökkenését segitik elő. 

A többlet importkeret: az esetben illeti meg a vállala-
tokat, ha az éves beruházási keretben olyan -főként 
gépi beszerzésekre kerül sor, mely beszerzés külföl-
di - főként kapitalista - piacról történik és összege 
meghaladja a beruházási nomenklaturában szereplő 	. . 

összeget. 	. 

A felsorolt müszaki fejlesztési alapok kiízül - a beru- 
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házási keret után - összegszerüen is  legtetemesebb 
összeget a felujitáei keretek tesznek ki. Ezen meg-
sillapitások bizonyitásaként a mellékelt táblázat 

szolgál szemléltetésU1. 24/ 

24/ A KSH Csm. Ig. Évkönyveiből kigyüjtve. 1933-1960. 
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Bár az 1956-os adatok nem állnak rendelkezésünkre, 
mégis az 1955-1960 közti öt év felujitási hitele meg- 
közeliti a tárgyalt időszak teljes beruházási kere-
tét. Ha azonban a felujitások népgazdasági ágankénti 
megoszlását vizsgáljuk, azt látjuk, bogyy - ellentét-
ben a beruházások megoszlásával - a felujitások zöme 
a nem  ipari  jellegit /közlekedés, építés, kereskedelem., 
kommunális stb./ területekre esik. E területek közt 
kiemelkedő helyet foglal el a közlekedésben felhasz . 

nált felujitási keret növekedése. Ez a növekedés kü-
lönösen szembetűnő az 1955-1957-es évek összehasonli 
tásánál, amikoris több mint tizazeres fejlődést lát-
hatunk, majd egészen 1960-ig ha nem is ilyen tempóban, 
de a felfelé fejlődés állandóan érvényesül. Hem vitás, 
hogy e felujitási összeg növekedésének hatása kedvező-
en, érződött Szeged közlekedésének fejlődésében. 

Ha a felujitási keretek zömpt nem is az ipari jellegű 

felujitások képezik,, , ez a müszaki fejlesztési lehetőe 

ség - egyes üzemek esetében -xösszegszerüség terén ve-
tekszik a beruházási keretekkel. Igy pl. hat év alatt' , 

a Szegedi Jutafonógyárban 7,1 millió felujitási hitel 
került felhasználásra. /Beruházási hitel 4,5 millió . 

forint  volt./ A  Szegedi.Kenderfonógyárban 18,1 millió 
/a beruházási hitel 13,3 millió volt/ .. Az üjazegedi 
Kender- és Lenszövő Vállalatnál a 4, . 4 millió forintos 
beruházási összeggel szemben 7,8 millió forintot  for-
ditottak felujitási célokra. De hasonlóan nagyobb ösz- 
szeget tett ki a felujitási keret a Szegedi Paprika-
foldozó Vállalatnál, a Szegedi Falemezgyárnál, a Sze- 
gedi Ruhagyárban és a Szegedi Szalámigyárban is.25/  

A beruházási és felujitási keretek bár összegszerii-
ség tekintetében a legjelentősebbek a műszaki fejlesz- ' 

téli alapok közül - mégsem fejezik ki teljes egészében 
azokat az anyagi eszközöket, amelyeket egy-egy vállalat 

25/ %Sit Cam. ig. bkönyveiből. 1955-1960. 
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felhasználhatott üzeme műszaki színvonalának tökélete- 
sitésére. Példaként hadd emlitsek két vállalatot azok 
közül, melyek a mér előzőleg felsorolt müszaki fejlesz- 
tési alapok valamennyiéhez hozzájutottak. Az. t3jszegedi 
Kender- és Lenszövő Vállalat beruházási ás felujitási 
keret cimén a tárgyalt időszakban 12,2 millió forintot 
használt fel, ugyanakkor az Összes műszaki fejlesztési 
alapokkal együtt 15,8 millió forintot, A Szegedi Szalá-
migyár a 22 millió forintos beruházási és felujitási 
kereten tul további 3,6 millió forintot használt fel 
egyéb műszaki fejlesztési alapokbó1 .

26' 

Mi a tanság a fentiekből? Az, hogy a minőségi termelés 
az önköltségcsökkentés, az exportterv teljesitése nem` 
csak ez üzemek vezetőit és dolgozóit érintik kedvezően ., 
/premizélás, nyereségrészesedés stb./, hanem mindez : 

kedvezően hat  ki az Üzemi fejlesztési alapjainak nave- 
kedésére is. 

3. tűü szAki, 	szerv ezé si intóz-  

k e d é s e k  

A jelentős összeget igénylő rekonstrukciók, nagyórtékü 
gépek beszerzése mellett több vállalat kevés anyagi rá-
forditással, szervezési intézkedésekkel, uj technológiai 
eljárások bevezetésével is elősegítette a műszaki szín- 
vonal emelkedését. Az uj technológia alkalmazása terén 
leginkább élenjártak a Könnyűipari Minisztérium által 
kitűzött célfelradatok végrehajtásával. 

A Szegedi Kenderfonógyárban kidolgozták az ugynevezett 
szimplex /több munkafolyamatot megtakaritó/ kenderfonás 
gyártás-technológiáját, a kenderszál ős kenderkóc ter-
melésének legjobb módszerét ős ezek nagyüzemi alkalma-
zását. 

26/ Saját gyűjtés a felsorolt vállalatok  tervosztályai-
VA. 
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A Szegedi Jutaárugyérban megvalósitották az egyes 
nyersanyagok különc ténő kártolását, és nyujtógépen 
való keverését, uj emulziós pácolási eljárást és auto-
mata vetülék cséveváltót alkalmaztak. A termelékenység 
növelését eredményezte a Szegedi Butorgyárbán a heti 
zárt termelési ciklus alkalmazása. Több üzemben, igy a 
Szegedi Ruhagyárban, a Szegedi Szőrme és Bőrruhakészi-
t8 üzemben, a Szegedi Cipőgyárban bevezették, illetve 
kibővitették a szalagrendszerei termelést.. A korábban 

/1956 előtt/ kézzel végzett 0 . át gépesitették a Sze 
gedi Szőrme ős Bőrruhakészitőben, a Szegedi Botorgyár-
ban ős a Szegedi Paprikafeidolgotó Vállalatnál. Az 
utóbbi vállalatnál a paprikahasitás mázsánkénti munka-
idő szükséglete 154 óráról 9 órára csökkent a gépesi-
téssel. Üzemen belül átszervezést hajtottak végre a 
gépek technológiai  sorrendbe állitásável a Szegedi Ken- 
der és gedi Jutaárugyárban. Ügyes megoldással inté-
zik a Csepel tehergépkocsik javitását a XI.sz. Autója-
vitó Vállalatnál. , A vállalat 15 db csere-tehergépkocsi-
val rendelkezik, és a javitás idején ezeket a javitó 
vállalatok rendelkézésére bocsátja ., ős igy azoknak %- 

varozáskiesése nincs. Mint jelentős technológiai uji-
tást kell emliteni a Szegedi Szalámigyárnál a szalámi 
Szikkasztási idejének vegyi módszerekkel történő esők- 
kentését, a Dél-Magyarországi RostkikészitŐ Vállalatnál 
az áztatóviz oxigénes dusitásával a kender áztatási ide- 
jének további csökkentését. 

Rmlitést érdemel, hogy egyes vállalatok néha irreális 
feladatok megvalósitására törekszenek. Pl. A Dél-Magyar-
országi Rostkikészitő Vállalatnál a kenderturbina tel-
jesitményének.40.50 %-kal történő emelése során az egyik . 

turbinát összetörték /értéke kb. 1,5 millió forint/. 

általában a megvizsgált vállalatok nagyobbik részénél 
a géppark elavult, elöregedett. Kivételt képez a Szem 
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gedi Textilmüvek, amely viszonylag korszerit gépekkel 
és berendezésekkel rendelkezik: Az a véleményem, hogy 
ezen kedvezőtlen helyzetre - tudniillik a gépek elöre-

gedésére - a  vállalatok gyakran hivatkoznak különösen 
akkor, midőn a termelékenység emeléséről, illetve a 

technológiai ujitások .,számonkéréséről van szó. Olyan . 
vélemény alakul ki egyen vállalatoknál, hogy ez ela- 
vult gépekkel már nem lehetséges a termelékenység to-
vábbi növelése. 	 . 
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III. TERM . ELtS  

1. A. tel " es termelés és terme-  
l é k e n y s é g alakulása ;  

Az ipari tevéket r®éget folytató szegedi vállalatok és 
kisipari termelőszövetkezetek 1955-1960 között összesen 
11 milliárd 673 millió 3Q00ezer forint értéket termel-
tek.. Az összefoglaló táblázat álapján nyert és összeg- 
ézerüen kifejezett  termelési érték a szegedi székhelyű, 
ipari  vállalatok és kisipari termelőszövetkezetek ada-
tait tartalmazza. Ipartelepnek vettem azokat az egysé-
geket, amelyekben 1955-1960 között termelés folyt :. A 
termelés értékét 1959. január 1-ig a minisztériumi és 
állami helyi ipar élelmiszeripari. vállalatainál 1954 
évi változatlan áron a többi tanácsi Vállalatok ese-
tében és a szövetkezeti iparban az /959. január 1. e- 
Idtti forgalmi adó nélküli folyó áron közlöm. /A két 
és  közti eltérés különbségét nem sikerült megáll€apits 
non., mivel a különbség megállapitásához; szükséges szor- 
zókulcs sem a KSH-nem, sem a termelővállalatoknál nem 
állt rendelkezésemre. A hat év alatt létrehozott tel-
jes termelési érték összegét és évenkénti, valamint 
iparágankénti megoszlását az  egy főre jutó termelés 
alakulását a mellékelt tóblézatok szemléltetik. 27/ 

M■ r4100.01.■■-rr 

27/ A KSH Cam.  ig.  Évkönyveiből. 1955-1960. 
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A táblázatokban felsorolt vállalati teljes termelési 
érték nagyobbik részét a minisztériumi ipar, kisebbik 
részét a szövetkezeti ipar adja. A hat év vállalati 
teljes termelésének 87,3 %-a kerül ki a minisztériumi 
ipar  Uzemeiből, de csak 6,1 %-a a szövetkezeti ipar-
ból A t rgyalt időszak alatt, a minisztériumi ipar 
fejlődésé nem törésmentes és az 1956-os ellenforra- 
delmi lazadés sajnos  jelentős visszaesést idézett elő. 
1956 szeptemberében az MDP Szegedi Pártbizottságénak 
Végrehajt6bizottséga előtt szerepel az ipari termelő 
munka értékelése és az 1956 .. julius-augusztusi hely ► 

zetét meg: a következő eredmények tükrötik; 

Megnevezés 	1956. jut. 1956. aug. 

mennyiségi tervteljesités 
teljes  termelési érték 
termelékenység 

S; néhány számadat is mutatja,, hogy közvetlenül az elv 
lenforradaIom kirobbanását megelőzően .= az. előirány-
zottzott termelés tervekhez viezonyitva nem volt lema- : 
radés a teljesitésben. Aa MDP Kdzponti Vezetőségének 
1956. juliusi határozatai még tudték lelkesiteni dol- 
gozóinkat ;:a: termelési feladtak megvalásitására is. 
Az ellenforradalom azonban sulyos kárt okozott a vál-
lalati teljes  termelés alakulásában. Mig a miniszté- 

/01,5 % 108,3 
102,1 " 101,7 ". 

102,5 " 102,4 "28/ 

riumi ` ipar 1955-ös vállalati . teljes  termelése 1.360.500 
ezer forint volt, ugyanakkor a termelési érték 1956 vé- 
gére:1.224.400 'ezer forintra,  a szövetkezeti ipar az 	: 

1955-ös 91,500 ezer forint teljes termelésről 1956 vé- 
Bére 80,500 ezer forintra esett vissza. A termelés oask 
1957 közepén érte el ismét az 1956 előtti szintet .  

A minisztériumi ipar és a szövetkezeti.ipazrnól tapasz-
talt kedvezőtlen visszaesés összességébeni nem jelent 
•■•r•r+++•••.-- 

28/; Az  OP Szeged Városi PB. VB.. jkv. 122/1/1956. 
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kezett az  állami helyi iparn'1. Mi ennek  az bka? Több 
ok is szerepet játszhatott, de alapvető az, hogy a helyi 
ipari vállalatok közt szerepelnek azok, amelyek el sősor-
ban a lakosság igényének közvetlen kielégitésére termel-
tek:és a különböző ellenforradalmi bizottságok /munkás- 
tanácsok ., forradalmi bizottságok stb./ "Jóindulatának" 
következtében ezeknél a vállalatoknál akkor  is volt ter-
melés, midőn más Wállalatoknál a legkülönbözőbb cimen 
tüntettek mamabeszüntetésekkel a munkástanácsok meg- 
megujuló követelései  mellett. Az 1956-os tervek globá-
lis teljesitéséhez tanácsi ipar vonalán a - minisztériu-
mi iparhoz viszonyitott%- zavartalanabb anyagellátás is 
hozzájárult. 	 . 

Az ellenforradalom okozta kártevés elemzésére az 1957. 
március 12-én megtartott ipari aktiva keretében került 
sor. Megállapitást nyert, higgy a többször megismétlődő 
és hosszantartó sztrájkok következményeként 1956 novem-
berében 60 %-os a termeléskiesés és hogy az 1956. IV. 
negyedévi terv csak 56,4 %-ban nyert teljesitést a sze-
gedi üzemekben. Ugyanakkor a jogtalanul kifizetett bé-
rek, az utazgatás ás egyéb pazarlás rendkivül megemelte 
a termelési költségeket. A nagyfoku termelésvisszaesás 
egy üzem példáján a következőképpen szeniltethetős 

A Szegedi Jutaárugyár termelési értéke 

1956 szeptember hónap 
1956 október  
1956 november 
1956 december ' 

100,0 % 
90,8 " 
19,4 " 
17,9  ".. 

Egyedül ennek az üzemnek az ellenforradalom által oko- 
zott vesztessége 1.772 ezer forintot tesz ki. 29/ 

....w:.- 

29/ 1957. március 12-én megtartott ipar i aktiva beszá- 
molój&bdÍ. MSZMP Szeged Városi I.B. Irattár, 1957. 
március. 
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Az ipari termelés alakulása igen kedvezőtlen képet mu-
tat országosan is. ?la az 1955 évet 100-nak veszem, ak-
kor 1956végére a vállalati teljes termelés 91 h-ra 
csókkent, a foglalkoztatottak száma 102 %-ra emelkedett, 
de az egy foglalkoztatottra . jutó teljes termelés 89 %- 

ra ceókkknt. 0/ 

A termelős 1957 elején kezd visszatérni a normális . ke-  
rékvágásba. A minisztériumi ipar üzemei közül 1957. ja- .. 
nuár-februárjában három eléri a tervteljesités 100 f-át. 
a többi azonban még mindiga 100 % alatt termel. Az ál. 
lapi helyi ipari vállalatok közül négy üzem termel . 100%' 
on Felül, . .de  a többi még itt sem éri el a 100 %-ot. A 
termelési mutatók az 1957 első két hónapjában a követke-
zőképpen. alakulnak: 

minisztériumi. ipar . 

állami helyi ipar 

1957. jan. 	1957. febr. . 

	

78,3 % 	93,12 % 

	

83,8 a 	100,0 
31/

_ 

A.gazdasági helyzet elemzéséből a következő tanulságo-
kat lehet levonni: . 	 . 

— az ellenséges elemek tevékenysége még tart, mely ha 
téesel van a termelés alakulásóra i  
A pártszervezetek ujjáválasztásával javult a politi,. 
ka.`i munka, és ez kezdi kedvező hatását éreztetni a 
termelésre, 	 . .. 

- komoly politikai és gazdasági' intézkedések kellenek, .,. 
hogy alapvetően megjavuljon a termelés. 

A szegedi szemekben 1957 januárjában 19,5 %-kal keveseb- 
, 

bet termeltek, és 23,5 %-kal több bért fizettek: , ki, mint 
1956 hasonló időszakában. A gazdasági bajok okai közé 
tartoztak: 

csökkent esz egy munkás által kiszolgált gépek száma, 

30/ A KSH tVkönyve, 1960. Budapest.  

31/ MSZMP Szeged Városi I.B. Irattár, jkv. 1957.I1T.23. . 
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• nőtt az improduktiv tevékenységet  végző dolgozók ezá-  
ma,  

• lazult a munkafegyelem,  
• a normákat felrugták és órabérre dolgoztak, , 

- a folyamatos anyagellátás nem volt biztositva.  

Egyes vállalatok esetében nagy eltérések mutatkoztak a  
január-februári tervtel jesités, valamint egyes ü zemek  

tervteljesitései között. Igy pl.:  

Délmagyarországi  Rost  

kikésza.tő Vállalat  
Szegedi Vasöntöde 	 . 

Szegedi XI.Autőjavitó V.  
Szegedi Konzervgyár  
Szegedi Butorgyaiir  
Szegedi Szőrme ős Bőrruba-  
készitő V.  
Szegedi Paprikafeldolgozó V.  
Sze,g ,edi, Falemezgyér   

1957. jan.  

102,1 %  
89,0 "  
99,2 "  
74,4 "  
75,0 ~"  . 

67 r5  "  

109,0'"  

74,7 "  

1957. febr: . 

58,3 %  
128,8 "  

120,8  " 

71,9 "  

76,0 "  

79,0 "  
106,0 "  
107,8 "32/ 

 

A hullámzás ösgzefüg .ött a m8r előzőekben felsorolt okok-
kal, a munkafegyelem lazulásával .t az amagszállitási za-
varokkal stb. és ' amelyik üzemnél ezen a téren sikerült  
előbbre jutni, ott kedvezően alakult a termelés az emli-  
tett két hónap vonatkozásában is.  

A politikai konszolidáció megszilárdulásával egyre in-  
kább ráirányult a figyelem a termelésre. Az 1957.  I. ne-
gyedévi  tervét 109,0 %-ra, a II. negyedévi tervét mér  
110 %-rat tei jeeitette, :  ds a IZ. negyedévben már 4 %-kal  

többet termeltek, mint az 1956-os . év azonos időszakéban.  
A vállalatok globális tervteljesitése ellenére  néhány  
iizeímnél még a II. negyedévben is van lemaradaás. A Szegy-
di Vágóhid csak 88,4 %-ra tel jesitette tervét, mert nem  
rendelkezett elegendő hütőtérrel._.A Szegedn.GyuY'agyárnái :......._-...... 	. 	. 	. 	. . 
32/ MSWáP Szeged Városi I.B. jkv. 1957. március 23. 	 . 



azoreyitva. Pl.:  

Cikk  megnevezése 

ázott til.olt kender 
munkaruha 
hálószoba garniture  
szalámi 	 . . 

Bár a szegedi üzemek 

2,5 %-os lemaradás van, mert korábban tul sok dru ke- 
rült legyártásra és értékesitési" problémák állottak e-
16. A Textilműveknél emiatt következett be tervteljesi-: 
téli lemaradás, mert drága és ugyanakkor rossz minőségi 
anyagból kénytelen termelni. Néhány vállalatmál az el- 
rendelt profilváltozás okozott átmeneti zavart a  terv-
teljesitésben. . Néhány cikkféleségvonatkozásában ugyan- 
ékkór jelentős  tulteljesités következik be, az 1957. I. 
félévében szemben az előző év hasonló időszakához vi- 

1955. I.f. é. 1956./.f é. 1957. I. f. é . . 

847 to 	1 190 to 	1 970 to 
290 000 db L244 000 db 300 000 db 

955 	. 1 236 	1 285 
773 to 	936 to .. 939 to 

33/ 
az 1957. II• félévi tervsíkét 110 9- 

ra teljesítették, de a teljesitménybérben dolgozók szá-
zalékos aránya nem érte el , az 1956.os év azonos idősza-
kénak eredményeit. , 1956. I. félévében a dolgozók 75-80 
%--a dolgozott tel jesitménybérben, mig 1957. I. felében 
még csak 51-64%-ot ért el. "A munka intenzitása, mely . 

ez 'ellenforradalom alatt. kb.  20 %-kal csökkent, még min-
dig alacsonyabb az 1956 évnél" állapitja meg , az

/M
SZMP 

Szegedi Városi I.B. 1957. augusztus 2-i ülése. 34  . 

Az 1957.es év termelési eredményeinek elemzésére e  Sze-
ged  Városi Párt . V.B. 1958. február 14-i m-lésén kerül sor. 
Megállapitást nyert, hogy az ellenforradalom által oko-
zott . kár - termeléskiesés stb. utján mintegy 133 mil- . 

ió.246 ezer forint. Az  1957-es év termelési eredményei 
brittatóak. A Végrehajtóbiz©ttság jelentése szerint a 
szocialista ipar 8,,3 %-kal termelt többet, mint 1955-ben, 

33/ NSUP Szeged Városi V.H. jkv. 1957. augusztus 2. 
3// U. ,: a. 
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és 19,2 %-kal haladta tul az 1956-os szintet. Az ipar 
1957 évi tervteljesitése 109,2 %. Ebből e minisztériumi 
ipar 109,1 %-kal, az állami helyi ipar. 110,6 %-kel ré-
szesiil. A termelési terv teljesitése ellenére néhány 
cikkféleségből kevesebb kerül megtermelésre, mint 1955-
ben. Igy pl vasöntvényből, fonalból, zsákból, cipőből, 
konzervből, .füszerpaprika őrleményből, kevesebb, de nő-
hány cikkféleségből, mint pl. len, kender és háziipari 
exportcikkből többet termeltek, mint 1955-ben. A terme-
lékenység 13. %kal magasabb volt, mint 1956-ban. 35/  

Az egy munkásra egy napra jutó vállalati . teljes terme-
lés 0,3 %-kal haladja meg az 955é-ös szintet, de ipar~ 
csoportonként nem egyformán alakul. síig a szövetkezeti 
iparban. 114 % - az 1955-ös 100 %-hoz viezonyitva, addig 
a minisztériumi ipar csak 101,2 %, és az állami helyi 
ipar 93,7 %-os eredmén3 ével meghaladja az 1956--os 86,9%-
os szintet,, de nem éri el az .1955-*ös 200 %-os. A minisz.► 
tériumi iparon belel a nehézipar vonalán legmagasabb az 
egy főre jutó termelésnövekedés a tervezettel szemben . 

/06,9 %-ot ', mig az állami helyi iparon belül az élelmi-
szeripar vonalán. a legalacsonyabb, mindőssze 80,2 %r-ot 
tesz ki. Erre az időre az ipar országosan is kezdi ki , .ki-
heverni az ellenforradalom okozta gazdasági kártevést 
az ipari termelés vonalán. A vállalati teljes termelés 
az 1956 évi eredményt 100 %-nak véve 1957 végére 116 %-
ra javult és az egy  foglalkoztatottra . jutó teljes _ ter-
melés  13 %-kal volt eredményesebb az előző évihez viw 
szonyitva. 36/ 

A minisztériumi és állami helyi ipari vállalatok 1957 
évi gazdálkodását az alábbi táblázat szemlélteti .. 

35/ MVP Szeged Városi: 9.B. jkv, 1958. febr. 14 . 
36/ A KSH tvkónyve, Budapest, 1960. 
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Tervtel- Etóralap 1 munkásra jutó Sor-Vállalat neve 	jesitás felhaszn.v 	. term. az , swim 	 % 	% 	19.55 óv %-ában 
niszt 	iumi ipar 

1. Délmagyarországi 	103 ,2 	96, 1 	73 #1 
iramszo1gatat6 V. 

2. Szegedi Vasönt6de 	103 $ 2 101 1 6 116,1 	, 
3. Szegedi Text ilmüvek 103 9 2 100,4 95,5 
4 • Szegedi Kender 	108 15 108 t  7 - 93 , 6 
5. Szeged. Jut afond 	104 , 2 103,6 101,0 
6. Ujszegedi Kender- 	107 ,4' 

és Lenszövő 
107,1 110,0 

7. Délmagyetrországi 	101,9 98,' 109,5 
Ro stkikó sz it 6 

8. Szegedi Ruhagyár 	104,7 10199 96,2 
9.. Szegedi Szőrme ős 	102 $ 2 105 0 0 80,9 

Bőrruha 
10. Szegedi Cipőgyár 	102 , 0 91 $ 1 95,0 
11. Szegedi  Butorgyár 	104 9,2 101 , 2 82 ,9 
12. Szegedi Konzery 	128 t  6 .110 , 5 104,5 
13. Szegedi Paprika- 	116 ,3 feldolgozó 104,5 95,3 

14. Szegedi Szaltimigyár. 128 , 8 122 , 2 101,1 
15. XLaz.Autójavitó 	109 ,1 104,1 138,8 
16. Szegedi Falemezgyfir 117 9 5 

helyi ipar 
123,9 87,2 

1. Szegedi Homokkit erm.112 t 5 101 1 4 82 t  6 
2., Szegedi Finomme ch. 	112,5 ' .: 108,8 115,5 
3.', Szegedi Gázmitv ek 	103,1 92 ,6 96 , 
4. Szegedi  Seprügyár 	124,1 112 • 4 172,4 ' 
5. Szegedi Ecsetgyár 	118 t O 112 ,5 1088 
6..  Szegedi Hangszerk. 	128 t  0 123 ‚7. 104,8 
7 . Szeged i Ktiddripari 	116,6. 99,2 123 , 
8. Szegedi  Nyomda 	120 $ 5 
9. Szeged i Férfi-Női 	126,5 

Div atezabióság 
10. Szegedi Fonalment ő 	122,8 
11, Szegedi Anna Gyógyv .104,2 
12 . Szegedi Sütőipar 	94 , 3 
15. inelionllékterm. 	88,4 
14. Szeged i Dekordoi6s 	107,0 ,  
15. „Szegedi Főmfeldolg. - 120,2 

110,7. 
116,0. 

112,4 
91 1 8 
79,9 
53,3 

79 1 3 
99,9 

9(1,1 
125,2 

118,6 
140 94 
84,6 

158,2 37/ 
4.0*.10.1.01.001,1 1.1.■ 

37/ =AP Szeged Ur° si V.B. jkv . 1958. febr. 14. 
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Sor+ 	Tervtel- Béralap 	1 munkésra Sut6  
swim  Vállalat neve 	jesités felhaezn. váll. term. az  

% 	1955 év %-dban  
Nehézipar  

14. DAV 	103,2 	96,1 	73,1  
2. Szegedi Vasöntöde 	103,2 	101,6 	116,1  
3. Szegedi XI.Autójaav. 	109,1 	104,1 	138,8  
4.. Szegedi Homokkiterm. 112,5 	101,4 	82,6  
5. Szegedi  Finonmech. 	112,5 . : 108,8 	115,5  
6. Szegedi Gázmiivek 	103,1 	92,6 	96,3  
7 .. Szegedi Fémfeldog. 	120.2 	99.9 	.. 	158.2  

Nehézipar globálisan 107,1  100,6  111,5  

Könnyűipar  
1. Szegedi  Dekorációs 107,0 79,3 .-  
2 '.. Szegedi Niellékterm. 88,4  .  55,5 	,  ..  

Feldolgozó  
3.  Szegedi Fonal.feldo1g.122,8 112 04 118,6  
4. Szegedi Férfi.-Női 	126,5 116,0 125,2  

Divatszabóság  
5: Szegedi Nyomda 1.20,5 110,7 90,1  
€. Szegedi Kádáripari 116,6 99,2 . 123,0  
7. Szegedi Hengazerk. 128,0 123,7 104 ,8 . 

8. Szegedi Rceetgyár 118,0 112,5 108,8  
9. Szegedi Sepriigyár 124,1. 112,4 172,4 ,  

1:0« Szegedi Tentilmüvek . 103,2 100,4 90,5  
11. Szegedi  render  108,5 108,7 93,6  
12. Szegedi Jutagyár 104,2 103,6 101,0  
13. Uj® egedi Kender-  

áa;t ~exiazSvő  
107,4  107,1  110,0  

14. Délmagyarorazági 101,9. 98,1 109,5  
AAatkx.kéeaitő  

15. Szegedi Ruhagyár 104,7  101,9 96,2  
16. Szegedi Szőrme  de  102,2 105,0. 80,9  

Bórruha  . . 

17. Szegedi C~-ipógyér 102,0 91,1 95,0  
18. Szegedi Butorgyér 104,2 101,2 82,9  
19. .  Szegedi Falemezgyár 117,5 123,9 87.2  

UnnyUipar globálissa110, .9 k03,2 105,2  

1.elmiszeripar  
1. Szegedi Konzervgyár /28,6  120,6  104, 5  
2. Szegedi Szalámigyár 116,3  104,5  93, .3  
3 .: Szegedi Faprikafeld. 128.8  122,2  101 ,1  
4. Szegedi Anna Gyógyv. 104,2  91,8  

184.6  5. Szegedi Sütőipari 	94.3  79,9  
Élelmiszeripar ' 

globálisan . 

114,4  101,7  104,7  
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fiit mutatnak a tervteljeaités számadatai? Egyrészt azt, 
hogy a minisztériumi ipar valamennyi vápalatéi, az ái- 
lami helyi  ipar - két vállalat kivételével - teljesitet- 
ték az 1957 évi tervüket. Ugyanakkor nem mindegy i. hogy 
milyen áron került erre sor. A felsorolt miniazfariumi 
vállalatok fele, a helyi ipari vállalatok közül St, 1é-; 
nyeges mutatóban - az egy munkásra jutó vállalati tel- 
jes termelésben. --nem  érte el az 1955 évi 100 56-ot. Ez 
tehát azt mutatja, hogy sz 1957 évi 100 y-on felilli 
tervteljesités drága áron történt; Van azonban j6 példa . 
is. A felsorolt minisztériumi vállalatok közül hat,- áz . 

állami helyi ipari vállalatok 	kilenc a 100 %-nál 
magasabb éven tervteljesitést, alacsonyabb %-u béralap 
felhasználásával érte el v  és ugyanakkor sz egy főre jutó 
vállalati tervteljesitésben tulhaladták sz 1955-8s.szin» . 

tat. Néhány vállalat esetében - különösen az állami helyi 
ipari vállalatoknál - ' kiemelkedő sikerek születtek..nt 
pl. a Szegedi Fémfeldolgozó Vállalat 120 %-os tervtelje- 
sitését 99,9 %-os béralap felhasználásival érte el, és 
az egy főre jutó vállalati teljes termelés 158 %-a ' az 
1955-ösnek Az Anna Gyágyviz Vállalat. 104 %-os tervtele 
jesitését 91,8 %-os béralap felhasználásával, én 140 .1 
az egy főre jutó teljes termelés az 1955-ös év százaléká-
ban.  elég kiemelkedőbb a Szegedi Seprügyér teljesitménye, 
mely 124,1 %-os tervét 112,0 % béralap felhasználással 
teljesítette és 172,4 % az egy főre jutó vállalati tel- 
jes'. termelés ez .1955-.ösház viszonyitva. 

Azoknál az üzemeknél, ahol kedvezőtlenül alakult a ter-
melés, több tényező is szerepet játszott. Az importanyag-
ból termelők  pl. nem teljesíthették tul tervüket még 2% 
kal esem. Néhány üzemnél a profilváltozás játszott hátrál- : 

tetó.szerepet. Több helyen még -mindig lazaya bér-, a 
pénzügyi én a munkafegyelem. Maga a párttagság sem lép 
fel: egységesen a fogyatékosságok ellen: , A hibák elleni 
fellépés még mindig "népszerűtlen" tett ... . 
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Az 1957»ben elért termelési eredmények - még a meglévő 
fogyatékosságok mellett is - további jó alapot szolgál-
tattak asz 1958-ass gazdasági év sikeres megkezdéséhez. A 
vállalatok részére megadott tervek reálisak. A termelés 
fokozása mellett a figyelmet az ésszerü anyaggazdálkodás- 
ra, az egy főre jutó termelés növelésére - ennek°érdeké-
ben is - a müszaki azinvonal növelésére és a minőség ja-
vitására kell forditani. Javítani kell a munkafegyelmet, 
a termelés szervezettségét kell növelni. 

1958. január 1-ével kezdetét veszi az uj hároméves terv 
megvaalósitása. A beruházások növelésével ás a müezaki 
ezinvonal fejlesztésére tett egyéb intézkedések eredmé-
nyeként a termelés eme jobban kiegyenssulyozott és ü:te-
mesebb lett. Az ellenforradalom utálni helyrealitás, a 
politikai és gazdasági stabilizáció befejeződött. Az 
1958-as év igen jelentős időszaka a vizsgált szakasz-
nak. Az ellenséges .nézetek m melyek a szocialista terv-
gazdálkodást tagadták - ► , ha nem is nyertek megsemmiai•-
tésst, de egyre inkább elszigetelődtek. Folyamatosan sor 
került az üzemi tanácsok létrehozására. 1958 első felé- 
ben 31 üzemben történik meg az üzemi tanácsok megalaki- 
tőse. Az Üzemi tanácsok létrehozása fontos lépés volt 
az ellenforradalom által létrehozott - elsősorban a ter- 
melds zavartalan menetét gátló - munkástanácsok végle-
ges felszámolásában. A létrehozott Üzemi tanácsnok Össze-
tétele a következőképpen alakult: 31 üzemben 1048 üzemi . 

tanácstagot választottak. A tagság 43,9 %-a MSZP tag, a 
szakszervezetek delegálása utján 52,1 %-ban képviselte- 
tik magukat. Hivatalból /8 vállalatvezetés utján/.14,7% 
ős választás utján 33 .,2 % - az Összes tagok egyharmada - . 
kerül az Üzemi tanácsok tagjai sorába. A nők aránya 38,3 

/a  textiliparban 56,2 %/. Az üzemi tanácsoknak jó viszo-
nya alakult ki a pártszervezetekkel, ész -a gazdasági veze-
téssel, bár még volt némi bizalmatlanság mindkét fél ré-
széről egymása iránt. Az Üzemi tanácsok szakszervezeti  
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1.  ÉDOSZ 5 183 88 65 69 

2.. ÉPITő 4 80 33 27 32 
3. HVDSZ 8 191 89 : 55 . 	89 

4. KCizLEKEDíS 1 19 9 6 9 

5 s `  MEW=  2 56 28 ,  . 19 17 .  
6. TEXTILES  4 284 169 95. 147 
7 .: VASAS 2 36 14. 12 12 

8. TERÜLETI BIZ. 5 199 106 69 85  

Ósszesen: 31 1048 546 . 348 460 

38!  
Egyre  jobban javul a termelés pártellenőrzése is. Olyan  
feladatok mellett, mint a  'Art  ujjászervezése, a, két-
frontos harc  kibontakoztatása és más politikai munka  
mellett sor kerinl a termelés frontján is a pért vezető  

szerepének stabilizálására, a tervteljesitésre való mozin  
góaitásra. A kedvező feltételek jó hatással voltak . .az  
1958-as tervteljesitésre.A szegedi üzemek 1958. I. fél-
évi tervüket 109,2 %--ra teljesitették A minisztériumi . 

ipar- 109,7, az állami helyi ipar 107,7 %-ben részesült. . 

A félév alatt 910 millió forint termelési értéket hoztak  
létre, 14,6 %-kal többet, mint 1956 és 19,6 %-kal többet,  

mint 1957. I. félévében. Ez a százalékokban kifejezett  

többlet többek között 45 ezer férfiöltönyt, 31 ezer mun-
karuhát, 31 ezer pár cipőt, 3470 0 füvészárut, 134 q  -. 
szalámit és 2930 q paprikaőrlemény többletet jelentett.  

Az I. félévi termelési terv globális tulteljesitése mel-  
lett jónéhány Tizem azonban nem tel jesitette termelési  . -
tervét. Igy pl. lemaradásban volt a tervhez képest:  

. 38/  MSZMP Szeged  Városi 	jkv. 1958 ..  jul. .  6.  

bizottságonkénti megoszlása a következőképpen alakult:  

Sor- Szakszerv. Üzemi 	Szak- VS~- 	F3.zi- 
ta~► 
 Ta-  szerv. laaz-~SZ~P  kas. K8 szám  Bizottság  nACe  8°k deie- tott t~ dolgo-  gált 	zó  

122 49  
47 .6  

. .149 79  
15 2  
43 . 9  

190 161  

.20 7  

140 88  

726 d01.. 



Szegedi Ruhagyár 94,8 % . 

Szegedi Falemezgyár 87,8 
Szegedi Cipőgyár 90,7 
Szegedi  Gázal 99,1 
Szegedi Homokkitermelő V. 94,4 
Szegedi Dekorációs ' v. 95,5 
Szegedi Sütőipari V. 92,2 " 

Szegedi Nyomda  86,7 
Szegedi Vasöntöde . 91,2 
Szegedi Konzerv 94,4 
Szegedi Textil 	. 99,5 
`Szegedi Hangszergyér. 96,5 .q 
Szegedi .Jutafonó 	. 92,4 a

: 

Szegedi Viz. és Csatorna 97,9 " 
' 

. 
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Szegedi Vasöntöde 90,2 % teljesitéseel . 

Szegedi Ruhagyár 99 , 4 " " 

Szegedi. Hiltőipari V. 79,2 " " 

Szegedi Fonalmentő V. 93,5 " " 
Szegedi  Sütőipari V. 99,a " 

Nem alakult a termelékenység sem kedvezően minden sze-
gedi üzemnél. A termelékenység 1956. S. félévi eredmé-
nyét 100 %-nak véve: 

A létrehozott vállalati teljes termelési többlet egy 
része tehát munkástöbblet vagy,tulóratöbblet'felhasz-
nálásával jött létre. 1958. 1. félévében 16233 munkás 
nyert foglalkoztatást a szegedi ipari vállalatoknál, 
1885-el több, mint 1956-ban. ' Ami viszont kedvező, ' bo y 
a nem termelő tevékenységet folytató alkalmazotti kate-
gória száma csökkent. Az ezer munkásra jutó alkalmazot- 
tak száma . a következőképpen alakult: . 

1954-ben 284 fő 	 . 

1957-ben 236 " 
1958-ban 224 	volt. 



1955. I•-IX. 103,2 

	

1956. 	110,7  

	

1957. 	100,2 
1:958. I .-IX. 124 04 

104,9 
109 ,7 
105,9 
112,4 

98,4 
100,9 . 

104,0  
110,7 . 
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A szocialista ipar eredményei az 1958. III. negyedévi 
tervteljesités tükrében tovább javultak. Az 1957. első 
három negyedévéhez képest a minisztériumi ipar termelé-
se  16,3 %-kal, az állami helyi ipar termelése 6,3 %-kal 
emelkedett a szövetkezeti ipar. termelése 0,5 %-kal csök-
kent. 39/A szocialista ipar négy 4v . azonos időszakának 
főbb mutatói a következőképpen. alakultak: 

Időszak 

Tel-
jes 
ter- 
me- 
lés 

1  munkás- 
ra jutó , munkás 
teljes 	létszám termelés 

It:g tel '-  
bőr- sok sok dt- bér-tétel lag; bér- 

tervezete  
9 5 4. I. 	IX. há % -ában 

105,8 103,2 
111,6 110,7 
141,4 110,9 
140 .,2 149,8 

40/ 
A szocialista ipar 1958. III. negyedévi termelési elői-
rányzatát 108 %-ra +teljesitette. A teljepitésből nem 
egyformán részesültek iparvéllalataink. Az alábbi táb-
lázat 16 minisztériumi ipari és 16 állami helyi ipari . 

vállalat 1958. III. negyedévi vállalati teljes termelé-
sét és az egy munkásra jutó termelés alakulását mutatja 
az 1956 4s 1957 azonos időszakával összevetve. 

39/ MSZMP Szeged Városi V.B. jkv. 1958. Julius  6. 
40/ KSH Csm. Ig. .015/1958. sz. Különjelentés. 
41/  KSH Csm. Ig. 015/1958::sz. Különjelentés. , 
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A minisztériumi ipar 9 és az állami helyi. ipar 10 válle- 
tata az 1958. III. negyedév eredményével már tuljutott, 
mig 7 minisztériumi ipari és 6 állami helyi ipari válla-
lat elmaradt az 1956. III. negyedévi szinttől. A válla-
lati teljes termelés . egy főre jutó részének alakulása 
nem kiegyensu]yozott. A minisztériumi ipar vállalatai 
közül 7, az állami helyi ipari vállalatok közül 11 tul 
teljesitette az 1956. III. negyedévi szintet,' mig a mi-
nisztériumi ipar 9 ., az állami helyi ipar 5 vállalata 
alatta, maradt ennek az eredménynek. 

A táblázat alapján a következő kép tárul elénk. A 16 mi- - 

misztériumi iparvállalat teljes termelés tekintetében 
az összevetett III. negyedév eredménye alapján - állandó 
felfelé ivelést mutat.Az 1956.111. negyedév 301.642 ..000 
forinttal szemben 1957.111. negyedévében mér 355.728.000 
forint és 1958.111. negyedévében 358.952.000 forint a 
vállalati teljes termelés összege. Ugyanakkor a termelé- 
kenység növekedésének fontos mutatójában - az egy főre 
jutó vállalati teljes termelés alakulásában - nem ilyen 
kedvező a  helyzet. Igaz, hogy a minisztériumi ipar vél-
lalatai összteijesitményiikben 1957.111. negyedévében.tul-
haladják az 1956.11i .. negyedévi szintet, . de 1958.11.ne- 
gyedévében nemcsak az 1957.III.negyedévi szintet nem é- 
rik el, de  még az 1956.111. negyedév eredményeit sem. A 
lemaradásból jelentősen kiveszi a részét többek között 
a Szegedi Vasöntöde, a Szegedi Butorgyár, a Szegedi Juta- 
árugyár, a Szegedi Ruhagyár de a Szegedi Cipőgyár. Az 
állami helyi ipar vállalatainál mind a vállalati teljes 
termelés, mind az egy munkásra jutó vállalati teljes 
termelés alakulásában is jobb a helyzet. Az állami helyi 
ipar vállalatai 1956.III. negyedévében 26.025.000 forin- 
tot, 1957..111. negyedévében 30.311.000 forintot és 1958. 
III. negyedévében már 31.055.000 forintot termeltek. Jól 
alakult az egy főre jutó vállalati teljes termelés is, 
mivel az 1956. III. negyedévi 18.542 forinttal szemben 
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1958. III. negyedévében már 19.255 forintot értek el. 

Ebből az eredményből azonban az állami helyi ipar válla-
latai sem "arányosan" részesültek. Igaz,, a vállalatok 
többsége folyamatosan tuiteijesitette az emlitett fontos 
mutatóban a tervet, de pl. a Szegedi Homokkitermelő, a 
Szegedi Sütőipar és a Dekorációs Vállalat a teljes ter-
melés és az egy munkásra jutó teljes termelés alakulásá-
ban,  a Szegedi Gázmü, a Szegedi Nyomda és a Szegedi Sep- 
rügyár az egy főre jutó vállalati teljes termeléaben,,a 
Fémfeldolgozó Vállalat pedig a vállalati teljes termelés-
ben  sem érte el az 1956. III. negyedévi szintet. 

A szocialista. ipar 1958. évi tervét 101,6 %-ra teijesi- 
tette. /Csongrád megye iparvállalatainak ösezteljesite. 
ménye 102,0 V.  E tervt .eljesités 9, .5 %-kal több, mint 
1957.-ben. A tervteajesitésen belül a minisztériumi ipar 
101,4, az állami helyi ipar 105,5 %-ot, a szövetkezeti 
ipar 99,3 56-os teljesitffiényt.ért el.  Jelentősen  emelke- 
dett az állami helyi ipar és kisebb mértékben csökkent .e 
szövetkezeti ipar termelése. Az állami ipar termelése az 
1958-as év fobyamén negyedévenként egyenletesen alakult, 
de a negyedéveken belül az első hónapban mindig alacso-
nyabb volt, mint a negyedév utolsó hónapjában. Az állami 
ipar az egy napra jutó termelés tekintetébeh nem  érte el  

az egyébként igen magas -- 1957.december havi szintet. 
A azocialiáta iparban . létrehozott. 1.819.900' forint 
vállalati teljes termelési értékbór a minisztériumi ipar 
86,6 %-ban, az állami helyi. ipar 7,0 %-ban, a szövetker.  
zeti ipar 6,4 %-ban részesült. Az 1958. évi mérleg azt 
mutatja, hogy a létrehozott 1.819.900.000 forint válla-
lati teljes termelési értékből 211.8013.000 forint volt 
a vállalatok tiszta nyereséges és az összes üzemek szint- : 

gén. 13 és  fél napnak megfelelő nyereségrészesedést 
tettek ki. 

Javult  a termelékenység is  1958.-ban az 1954-es évhez . 



viezonyitva, 11,5 %-kal, 1956-hoz 16,0 %-kal és 1957- , 
hez 4,3 %-kal. A termelékenység azonban nem alakult 
egyformán minden vállalatinál. A megvizsgált husz válla-
lat közül tizenkettő növekedett, mig nyolc vállalatnál 
csökkent a termelékenység %-os aránya 1954-hez viszonyit-
vs. Emelkedett a termelékenység a következő iizemeknéi: 

Szegedi Seprűgyár 164,4 % 
Szegedi Főlemezgyár 816 
Szegedi Kádáripari 55,0 " 
Délmagyarországi Rost- 
kikészitő V. 	. 

45,5 " 

Szegedi Fémfeldolgozó V.  38,3 " 
Szegedi Szőrme és Bórruha 32,2 " 
készitő V. . 

Szegedi XI.sz. Autójavító 114,5 " 
Szegedi Konzervgyár ' 72,6 " 
Szegedi Vasöntöde 51,2 " 
Szegedi Butorgyár 40,1 " 	. 

Szegedi Finommechanikai 36,9. " 
Szegedi Szalámigyár 11,4 " 

Ugyanakkor szintén az 1954-es állapothoz viezonyitva 
csökkent a termelékenység az alábbifelsorolt válla/a-
toknál: 

gélmagyarorazági Áram 	 23,7 % 
szolgáltató V. 	 . 

Szegedi Homokkitermelő V. 	15,1 " 
Szegedi Fonalmentő V°. 	8,5 " 
Szegedi Ruhagyár 	 . 7,8 " 
Szegedi Textil 	 3,9 
Szegedi Cipőgyár 	 23,7 " 
Szegedi Viz- és Csatornamii. 	11,6 
Szegedi Kender 	 6,4 

42/ 

42/ MSZMP Szeged Városi V.B. jelentése az  1958 évi 
tervteljesitésról.. 1959. március 11. VB. jkv. 
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Az ipari termelés emelkedését elősegítette az előző évi-
nél egyenletesebb nyersanyag- és fütóan.yageliétás, ked-
vezőbben alakult a politikai .aktivitás, erősödött az U-
zemi demokrácia, javult a munkafegyelem ős a társadalmi 
tulajdon védelme. Az elmult iát év folyamán a szocialista 
ipar termelése 1958-ban  volt a legmagasabb, ős 22 %kal 
haladta meg az 1954 évit. Az 1954 évihez viszonyitva az 
ipar valamennyi szektora 20-30 ;g-os fejlődést ért el. 
Kisebb sorozatokban választékosabb termékeket gyártott 
a Szegedi Cipőgyár, a Szegedi Szőrme é® Bárruha, vala-
mint a Szegedi R.agyár. 	 . 

A gazdaságosabb termelés i  az anyagi lehetőségek jobb ki- 
használása céljából az 1958-as év folyamán összevonásra 
került a Szegedi Szalámigyár, a ' Szegedi Vágóhid és a 
Szegedi Hütőipari Vállalat. A ' Délmagyerorszagm Rostki.. 
készitő Vállalat viszont leadta a Nagylak községben lévő 
ipartelepét. Az ipari termelés terén elért ' eredmények 
mellett hiba az t  hogy hat minisztériumi ipari és hat b1- . 

lami helyi ipari vállalat nem  teljesitette az 1938-as 
teljes termelési tervét. A terv nem teljesítését, ugyan-
akkor a már előzőleg . felsorolt termelékenységi lemara-
dást több tényező idézte elő. Egyrészről néhány üzemnél 
pl. a Szegedi 8utorgyárnél, a Szegedi Kéziszerszámg3rér- 
nél végrehajtott profilváltozóz rontotta a tervtei jesi- 
tért, befolyásolta az önköltségcsökkenős alakulását„ Az 
exportigények növekedése folytán a munkaigényesebb gyárt-
mányokra való áttérés, a gépesités alacsonyabb foka és 
a még meglévő munkafegyelmi problémák hatottak hátrányo-
san a termelési, illetve a termelékenységi tervek 
kuláséra. Voltak egyedi okok is, mint pl. az, hogy 1958. 
októberében a kenyértermelés kétharmadát kitevő csere 
kanyér sütési díját több mint kétszeresére emelték. A . 
sütési dij felemelésének következtében a cserekenyér 
termelés jelentősen visszaesett, ami a vállalat éves 
tervének megvalósitásdt akadélyozta..A  Szegedi . Jutadru- . 
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gyár más alapanyagokra tért át a III.= negyedévben. A 
klangszerkészitő Vállalatnál a rossz vállalatvezetés,az 
Anna Gyógyviznél a korszerűtlen kereskedelem hatott 
hátrányosan a termelésre. Néhány vállalatnál jelentkező 
tervlemaradás jelentős összege deficitet idézett elő a 

vállalatok gazdálkodásában, pl.:  a Szegedi Kéziszerszám-

gyárban 238 ezer forintot, a Szegedi Jutaárugyárban 231 
ezer forintot, az Anna Gyógyviz Vállalatnál 97 ezer fo-
rintot, a Hangszerkészitő Vállalatnál 21 ezer forintot. 

Az 1959-es évben - éppen a gazdaságosabb termelés érde-
kében fokozottabb mértékben kerül előtérbe az üzemi 
takarékosság szorgalmazása. Az 1959-es évre előirányzott 
takarékossági tervek jelentős összegeket foglalnak ma- 
gukban: anyagtakarékosság terén több mint 18 millió f©+ 

rintot, az energiamegtakaritásnál 884 ezer forintot, 
bérköltségeknél 1.811.000 forintot ős egyéb költségek-
nél közel 2 millió forintot. A takarékossági tervek meg- 
valösitását mind a pártszervezetek, mind a vállalatok 
vezetői komolyan vették, rendszeresen megvizsgálták a 
tervek alakulását és menetközben tettek intézkedéseket 
megvalósitásuk érdekében .. A takarékossági mozgalom ke-
retében előirányzott 22 millió forintos terv év végére 

közel háromszorosan nyert tulteljesitést. 43/  

E hasznos mozgalom ellenére az 1959. I. negyedévi terv-
teajesités nem alakult a legkedvezőbben. Az  I.  negyedév 
összipari termelése 2,5 %-kal alacsonyabb volt a terve- 
zett szintnél. E lemaradásból a mii►?  sztériumi ipar 1,9% 
az állami helyi ipar 3,4 % és a szövetkezeti ipar 9,9 
kal részesült. A lemaradás alapvető oka a rossz és kép- 
sói profilirozás, valamint az 1959. január 1-ével beveze-
tett termelői árrendezés megzavarta a vállalatok terme-
lósi rendjét. A termelékenység is rosszul alakult. A 
termelékenység is rosszul alakult4. A termelékenység egy 

43/  MSZMP  Szeged Városi V.B. jkv. 1959. március 11. 
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munkásra jutó terve a minisztériumi iparban 99,9 56, az 
állami helyi iparban a vállalatoknál 103,3 %, a szövet-
kezeti iparban 84,3 h-ban nyert csak teljesitést. Az 
Összes termelékenységi. terv a tervezettnek csak .98,7 %-
át érte el. Az év elején - az 1958-as év jó eredményei-
ből eredően - bizonyos elbizakodo .ttség uralkodott el. 
Ennek  következménye is volt, hogy az 1959. I. negyedévi 
termelés visszaesett az előirányzott tervekhez viazo- 
nyítva. 44/ 

E tények alapján tehát jogos volt felfigyelni a meglévő 
fogyatékosságokra, és intézkedést tenni azok kiküszöbö-
lésére. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott-
sága 1959. márciusi ülésén vizsgálta meg a  helyzetet és' 
kezdeményezte, hogy  néhány termelési mutató vonatkozásá-
ban  még 19560 vége előtt érjük el a hároméves terv végé-
re  tervezett szintet. A Központi Bizottság ülését köve-
tően a Párt közelgő VII. Kongresszusának tiszteletére 
széleskörű szocialista munkaverseny bontakozótt ki, .. 

mely kedvező hatással volt a termelés topábbi alakulá-
sára. 
Az 1959-es év I. negyedéve után - az MSZMP márciusi ha- 
tározatai nyomán - az ipar fejlődésének üteme meggyorr 
suit. A termelés negyedévről-negyedévre fokozódott, és 
a  IV.  negyedév végére már 13 %-kal megh.adta az elői-
rányzatot.. A Szegedi Szalámigyár a tervezett mennyiség 
felett 21,3 vagon téliszalámit,. 6,4 vagon csemegeszalá- 
mit, 8,5 vagon paprikásszalámit és 16',3 vagon vegyes 
hentesárut állitott elóv i A Szegedi Textilművek 60,3 ton-
na fonalat gyártott terven felől. Az év utolsó negyedé- 
vének termelése 42 %-kal volt több ., az I. negyedévinél. 

45/ 
A termelés emelkedéséhez jelentősen hozzájárult a már- 

44/ TíSZVP Szeged Városi V.B. 1959. május. 13-i jkv. 
1/67/8/1959. 

45/ KSH Cam. Ig. jelentése az MSZMP Csm. V.B. Ipami 
Osztályának az l959--es tervteljesitésról. 
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ciusi határozat után széleakörben kibontakozó szocialis-
ta munkaverseny. A versenymozgalom uj vonásaként bonta- 
kozott ki a szocialista brigád cim megszerzéséért indi-
tott mozgalom. A vállalatok felajánlásokat tettek a ter- 
melési tervek tulteljesitésére, az önköltség csökkenté-
sére, a takaaékosségra. A vállalatoknak több mint két« 
harmada tett felajánlást termelési terveik tulteljesité-
aére. Az állami iparvállalatok közül tizenegy több mint 
20 %-kal tulteljesitette az 1959-es év teljes termelési 
tervét. Magas teljes termelési tervteljesitést ért el 

.. 

.. 

A terven felül kibocsátott termékek elhelyezése különí3-
sebb zavart nem okozott. A vállalatok többsége általá-
ban  olyan termékek gyártásával teijesitette tul tervét, 
amelyekre  megfelelő kereslet volt. A tulteljesitésbál 

származó terméktöbblet egy  részét exportálták. 

A szocialista iparban az 1959.évben létrehozott vállala• 
ti  teljes termelésértéke 2.010.700.000 forint, mely. 9,5 
%-kal haladja meg az 1958 évi mennyiséget. A létrehozott 

vállalati teljes  termelésből  a minisztériumi ipar 86,3 fii, 

/1958-ban 86,6 96/, az állami helyi ipar. 6,8 % /1958-ban. 
7,0 %/ ós a szövetkezeti ipar 6,9 %kal /1958-ban 6,4%/ 
réazesUlt E százalékos megoszlásból is látszik, W y 

1959-ben a  szövetkezeti ipar nagyobb arányban növelte 

termelését . 46/  

Az elért tulteljesités mellett néhány vállalat közűik 
a Szegedi Butorgyár - elmaradt tervének teljesitésével. 

Az elmaradás oka a profilváltozás: a több év óta futó 
festett butorgyártás helyett apró lakásbutorok gyártása 

46/ KSii. Cam. Ig. 1959. Évkönyve. 

a minisztériumi iparban: 

a Szegedi Paprikafeldolgozó V. 152 %-kal 
a Szegedi Cipógyár 146 +t " 
a Szegedi Konzervgyár 118 " " 	. 



kivitelváltozás, mely szerint a festett butorgyártás 
helyett a magasfényezéeü szériák gyártására való étté-
rés, a kétmüszakra való áttérés szervezési nehézaségeirr 
az uj profilhoz szükséges fényező szakemberek és fénye-
zőgépek hiánya, valamint a vállalat gyenge felső müsza-
kivvezetése mind  megannyi  ok, mely közrejátszott a terv 
lemaradásában. A vállalat az év második felében ugyan a 
befejezett termelési tervét /kénszáras termelés/ tel jesi-
tette, de az átfutási idő ős ezzel . lap csaolatban a befe- 
jezettlen állomány jelentős csökkenése miatt teljes ter- . 

meléei tervét nem teijesitette. Hiba volt az is, hogy a 
vállalat termelési tervét az elrendelt profilváltozás 
miatt nem módositották. 

Az 1959 évi terv tultel jesitéssének jelentőségét - e- 
redményei mellett •• számtalan megativ tényező is mérsé-
kelte. Igy pl. a termelés növelése nagyobb mértékben a 
foglalkoztatottság és csak kisebb mértékben a termeié- 
kénység növekedésével jött létre.: A foglalkoztatottság 
részesedése 72 14 a termelékenység növekedése mindőseze 
28 %-ot tett ki. A gazdaságvezetők `a megnövekedett ter- 
melési feladatokat munkáslétszám-növelé'see1, illetve tul-
óráztataással oldották meg. Az év folyamán nagymértékben . 

növekedett a létszám a Szegedi Konzervgyárban, a Szegedi . 
Paprikafeldolgozó Vállalatnál és a Délmagyarorezági• Rost- 
kikéezité Vállalatnál. A Szegedi Paprikafeldolgozónál a 
létszámfelfutás idényeltolódás, , más helyeken felfejlesz- 

, tés  eredménye.  

Mint arra .már előzőleg is  utaltam, az 1959. évi terv 
tel jesitésében nagy  szerepet játszott a  tulóratöbb et 
felhasználás. Az éllami iparban dolgozó munkások közel 
félmillió tulórát használtak fel. Az igénybevett toló 
rákkal egy olyan üzem, mint pl. a Szegedi Textilmíivek, 
legalább 3 és fől hónapig üzemelhetne. A vállalatok sál- 
tal. felhasznált tulóráknak csak kb. a felét használták 
fel közvetlenül a termeléshez. A tulórák többi részét 
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a termeléssel közvetve összefüggő anyag- és késztermék-
száálitáehoz , gépek és gépi berendezések javitására, 
k trbantafrtáaáre és takaritási munkálatokra forditották. .-

Legnagyobb mennyiség u tulórát használtak fel az év fb-
lyamén a Déimagyarországi Áramszolgáltató Vállalatnál, 
a Szegedi Kenderfonó Vállalatnál, az Ujszegedi Kender- 
és Lenszövő Véli alatnél és a Szegedi Konzervgyár Válla- 
latnál. Ezen vállalatoknak egy főre átlagosan évi 20-30 
tulóra,juto .tt. A létszámhoz viszonyitva legnagyobb volt 
a tolóra a Szegedi Siitőipari Vállalatnál, ahol agy mull- 
késátlagosan 176 tulórát,teljesitett. A tuliórafelhaaz- 
Hálás egyes esetekben a törvényes előirásokat is megha-
ladta. Pl. szeptember hónapban az Ujszegedi Kender- és 
Lenszövő Vállélet mintegy 250 munkása, a Szegedi Kender, 
a Délmegyarország. Áramszolgáltatá s  a Szegedi Vasöntöde, 
a Szegedi Textilművek, a Szegedi Ruhagyár, valamint a 
Szegedi Falemezgyár átlag 15-20 munkása többet tulárá- 
zott a  törvényesen megengedett havi 8 tulóránál, nem is 
beszélve a Sütőipari Vállalat havi átlag. 22 tulóráj 	. 

47/ 
A vállalatok felügyeleti szervei, a minisztériumok enge-
délyezték a többlet .tulórát még akkor is, ha az a törvé-
nyes méreteket meghaladta. Az ál/ami ipar egy munkása . 

átlagi napnak /miiszaknsk/ megfelelő tulórát teljesített .. 
Az igénybevett . tulórákkel /átlagos üzemeléssel/ a D41' 
magyarországi Áramszolgáltató Vállalat 4,3, gaz Ujszege-
di Kender-és .Lenszövő Vállalat 3,7 '- ', a Szegedi Kender-
fonógyár 3,6 ;.., a Szegedi Konzervgyár'. 2,8 m Tszakot tel-
jesitett tulórában. Az 1958 évihez képest: 

a. minisztériumi iparvállalatok közül kizárólag lét-
számemelőssel a termelékenység egyidejű csökkenése 
mellett - növelte termelését a Szegedi R®hagyár, a 
Szegedi Konzervgyár és a Szegedi Szőrme és Bőrruhá-
zati  Vállalat ., 

47/ Saját gyü jtés a felsorolt vállalatoknál. . 
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meghaladta a létézámemelés mértéké a termelékenység 
emelkedését a Szegedi Falemezgyárban és az Ujszegedi 
Kender- és Lenszövő Vállalatnál, 
emelkedett  a  termelékenység az élelmiszeriparban - a 
létszám egyidejű csökkenése mellett .•- a Szegedi Szalá-
migyárban és a Szegedi Paprikafeldolgozó Vállalatnál. 

A termelés növelésére tett vállalások és ezek jelentős 
tulteljeaitésének következménye volt, hogy egyes terüle-
teken . a . tervezettnél jobban csökkentek az anyagkészletek, 
sőt néhány vállalatnál anyaghiány is jelentkezett. A tul- 
teljesítés következtében a tervezettnél jobban csökkent 
az anyagkészlet a Szegedi Juteárugyárban, a Szegedi Fa-
lemezgyárban és kifejezetten anyahányt idézett elő: a 
Szegedi Ruhagyárnál 

iegvigsgáltam néhány olyan vállalatot, amely az 1959-es 
terve teljesítésében nem tartozik: a már előzőleg iso- 
rolt és termét magasan tulteljesitő vállalatok közé, 
és felemelt tervét ezek is tulteljesitették, mint pl. . : . 

az.Ujszegedi Kender- és Lenszövő Vállalat 104,1 % 
a Délmagyarorezégi.Rostkikészitó Vállalat . 103,2 " 
a Szegedi Kenderfonógyár 	 104,, 3 " . 

a Szegedi Textilmüvek 	 101,7 " 

Ezek a vállalatok mind müszakilag,.. mind ]Létszámban job-
ban felkészültek, mint az előző évben. Az anyagkészlete-
ket 1959.  december 31-ével "nem ra.)olták ki", igy a kö-
vetkező.évre való átmenet zökkenőmentesebben valósult 
meg, mint néhány - mér előzőleg felsorolt - vállalatnál. 
Azonban a megvizsgált vállalatoknál azt is tapasztaltam, 
hogy munkájukat .a tervteljesitős utáni futkosás jelle-
mezte. Még mindig főnállnak a negyedév végi"hajrák" 
/kivételt képezett a Szegedi Ruhagyár, ahol a tervet 
tulteljesiteni nem lehetett, igy a negyedévek utolsó 
hónapjaiban bizonyos mértékig vissza kellett tartani a 
termelést, a Szegedi Kenderfonóban, az Ujszegedi Ken-

der-  és Lenszövőben és a Szegedi Teutilmiivekben az volt 
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a jellemző, hogy 1958-as terveket a felső szervek ren-
delkezésére nem volt szabad tulteljesiteni. Ugyanakkor 
1959-ben ezeknél a bállalat©knál - éppen a Magyar Szo- 
cialista Munkáspárt Központi Bizottságának március 6-i 
határozata utén - tervteljesitésre adtak lehetőséget. 
Ez az adott helyzet azzal járt, hogy az remek mtiszski-
la,g nem tudtak felkészülni a megnövekedett feladatok 
tel jesitésére. Problémát okozott ez szakmunkáshiányban, 
mivel magasabb tervhez szükséges létszám ugyan rendeltre- 
zésre.éllt, de nem ugy szakmunkás vonatkozásban. A ter-
melékenység az év folyamén az állami ipar vonatkozásá-
ban  nem alakult olyan kedvezően, mint az országos elő-
irányzat. .A termelékenység növekedésének egy része az 
u modernebb termelő berendez évek Uzembeállitásával nö-
vekedett. Ilyen volt pl. a Délmagyarországi Rostkikószi-
tő Vállalatnál, ahol az elmult két évben jelentős Üzemi 
rekonstrukciót hajtottak végre. Ennek  következtében a 
termelékenység mintegy 15 %-kal emelkedett az előző 
időszakhoz viazonyitva. Hiba persze, hogy a.beépitett 
modern termelő berendezések nincsenek mindenhól .megfe- 
lelően kihasználva, miután nagy  részük egy műszakban 
nyer kihasználást. 

A termelékenység az év elején alacsonyabb volt, mint 
egy - évvel korábban és  csak a harmadik és főleg a negye-
dik.negyedévben emelkedett számottevően. A második fél-
év kedvező eredményeként a termelékenység az év egészét 
tekintve .4 %-kal emelkedett az 1958. évihez képest. A 
további növekedést gátolta, hogy jelentősebb könnyűipa-
ri üzemekben - igy a Szegedi Kenderfonóban,ez Ujazege- 
di Kender- és Lenfonóban, a Szegedi Cipőgyárban, a Sze-
gediJutair-ugyárban és a Szegedi Butorgyárban - a ter- 
melés a munkaigényesebb gyártmányok felé tolódott el. 
Ezt a tényt főleg a költséghányadon belül az anyaghá-
nyad csökkenése bizonyitja. Az 1959-es évben a terme-
ids értékében 3 %-kal kevesebb volt az anyagkéltség, 
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mint 1958-ban. Nőtt az exporttermékek aránya is, ami 
magasabb minőségi követelmények miatt nagyobb munka 
ráforditást igényelt. A termelékenységet gát16 ténye- 
zője volt, hogy ez év 'folyamán nagy számban áramlott 
főként a mezőgazdaságból'* az iparban képzetlen munka-
erő.  

Egyes vállalatoknál a termelékenység és az átlagkereset 
alakulása is ellentétes ir€nyu volt. A termelékenység ., 
az átlagkereset, a. gépi beruházás alakulása néhány 
vállalatnál 1959.-ben: 

Termelé- Á:tlag. 	Az 1959 év gé- 
A vállalat neve kenység 	kereset pi beruházás 

195$'-as év %-ában 1000 Ft-ban 

Szegedi Vasöntöde 86,5 1:fl2,7 613 
Szegedi , &utorgyór 61, .0 105,0  31 
Szegedi Ruhagyár 98,3 105,1 1425. 

Szegedi Szőrme és 90,0 , .. 	I00,9' . 	.4á5 
B8rruhalsé szit ó V. 
Szegedi Konzervgyár 90,3   . 	99,1  6570 . 

Szegedi Felemezgyár 96,3 102;7 	 . 2396 

A jelentős gépi beruházásoknak a' termelékenység további 
emelkedését kellett volna eredményezniük. A termelékeny- 
ség további emelkedésének egyik' akadályozója a'géppark 
elavultsága is egyes vállalatoknál. A villalatok egy ré-
sze, igy 'a  legnagyobbak  közül pl. a Szegedi Kenderfonóm 
sz,. Ujszegedi Kender- és Lenfonó ' , a Szegedi Cipőgyár, a 
Szegedi Bútorgyár ős a Szegedi Szalámigyár stb. , a szá-
zadforduló idején alakult. Gépi berendezéseik jelentős ' 

része 50--60 éves. A később, sőt a felszabadulás után á- 

fakult Üzemek egy része is régi, jelenleg mér korszerűt- 
len. ' gépekkel végzi a termelést. A felszabadulás előtt a 
gyártulajdonosoknak kifizetődő vállalkozás volt az.ela-
vult gépekkel való termelés, nem forditottak gondot a- 
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zok korszerüsitéssése. A felszabadulás után a beruházási 
erők nagyobbik részét uj létesitményekre ösezpontosi 
totttuk. Végezetül megjegyzendő, hogy a tárgyalt időszak- 
ban a beruházásokra forditott összegeknek mindig nagyob-
bik hányadát képezte az épitési beruházás, mint a gépi

`  beruházás . A terme!ékenysóg legfőbb utja köz é tartozik:  
a müsszaki fejlesztés, a termelékenyebb gépek alkalmazá-
sai  a korszerű gépek "kiszolgálását" értő képzett munká-
sokkal együtt. 	 . 

Az a véleményem, hogy arra a kedvezőtlen helyzetre -
bogy tudniillik a géppark elöregedett - vállalataink 
gyakran hivatkoznak, különösen akkor, ha a termelékeny-
séget kérik tőlük számon. A Szegedi Textilmiivek - mint 
mér emlitettem - viszonylag koraz .erü gépekkel rendelke-
zik. Azonban itt is negativumnak kell megemlíteni azt, 
hogy a vállalatnál az a szellem van, kialakulóban, , hogy 
az ott használatos - viszonylag korszerü gépeken - tul 
sokat korszerüssiteni már nem l ehet. Ezt a szemléletet 
támasztja alá az is, hogy 1959-ben ezen üzemből 96 db 
ujitsst adtak be, ugyanakkor hasonló létszámu más sze-
gedi vállalatoknál negyedévenként adtak be ennyit. 

Az 1959-esi év néhány üzem vonatkozásában szervezeti vál-
tozást is hozott. Ennek keretében a Szegedi Fémfeldol-
gozó áss a Szegedi Finommeoharaikai Vállalat julius 1-6- 
vet: egyesült. A Iziszerszémgyér a Budapesti Kéziszer-
szángYér telepe lett. A Doboz és á üanayag részleg ki-
vált a Szegedi Háziipari Szövetkezetből és Doboz ás MUü- 
anyag KTSz elnevezéssavi október 1-élcel. uj I T Z-szé ala-
kult. December 31-ével megsazünt a Szegedi Orvos- ős MU-
szerész HISZ. 	 . 

Az 1960-as év termelési feladatainak ellátására szer-
vezettebbentártént az átállás. Most napirenden  nem  a 
terv minden áron és bármiből való teljesítése, hanem 
elsősorban a termelékenységből és olyan cikkféleségek-
ből veld tel jesitése áll, amelyre a népgazdaságnak leg- 
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inkább szüksége van, főként exportcikkekből. Az 1959-es 
évről az 1960-as évre való zavartalan átmenethez rendel- 
kezésre állt megfelelő félkésztermék ős alapanyag. Az 
szemek egy része időben - még az 1959-es év végén - meg-
kapta tervét. A ' tervekben 2-37 %-os termelésnövekedés és 
3.17 %-os termelékenységemelés • nyert előirányzást. Idő- . 

ben kidolgozásra kerültek a műszaki intézkedési és take- 
rékoseégi tervek. összességében az üzemek jórészénél 
kedvező feltételek mellett foghattak az 1960-as év ter-
melési feladatainak megvalósitáaáhhoz..Az 1960.: I.féiévi 
tervteljes-ités számadatai a szegedi Üzemek:gazdálkodásá-
nak további javulásáról adnak számot. 

Az állami ipar 1960. I. félévi tervét 108, .3 % ban telje- 
sitette,mely 1.339.600.000 forint termelési értéket je-
lentett, ami 16,4 %6-ka1 több volt,  mint az 1959-es óv I. 
félévének eredménye. Javult a termelékenység sz 1959-es 
hasonló időszakhoz mérten 10,1 %-kal és sz előirányzott 
termelékenységi terv 107,5 % kal nyert teljesitést. E 
teljesitésből a minisztériumi ipar 107,1, ajz állami helyi 
ipar 110,0 %.ban részesült. A termelékenység javulását 
eősegitették egyrészt a munkafegyelem javulása, másrészt 
a szocialista munkaverseny további sikerei.. A termelé-
kenység és a gazdaségosség a . politikai munka középpont-
jába kerültek. A '' termelékenység kedvező alakulását 
tatja a. létszem és béralaptervek alakulása is. A¢ 108,2 
76-os I. félévi tervteljesités a létszámterv 100,4 %os, 
a  béralapterv 101,2 %-os tulteljesitése mellett valósult . 

meg.. A munkáslétszám 1959-hez viezonyitva 4,6 %-kal na-
gyobb. A létszémnön ekedés százalékos ar6nyáiban az álla- 

mi helyi iparban volt. nagyobb, 10,7 %-os, mig a minisz-
tériumi iparban csak 3,9 %-ot tett ki. A minisztériumi 
ipar ős az állami helyi ipari vállalatok 1960.I.félévi 
tervteljesitése •- összevetve az. 1959. I. félév sázaléká-
val - a következőképpen alakultak: 
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Sur- Vállalat neve szdm 
1960.I.félév 1959'.1.félév 

terv- 	%-ában 
teljesitése 

Minisztériumi ipar 
1. Szegedi Konzervgydr 	123,6 	133,6  
2. Délmagyarországi Rost- 1204 	0  1282 kikészitő 	2 

3. Szegedi Szaldmigydr 	119,1 	120,3 

	

4.. Szegedi XI. Autójavitó V.117,4 	120,3 

5. Szegedi Falemezgyár 	112,6 	111,0  
6. Szegedi Paprikafeldolg.V.110,4 129,3 
7. Szegedi Cipő 	 107,0 gyár 	 101,6 
8. Szegedi Butorgyár 	106,9 	155,8 
9. Szegedi Jutaárugyár 	105,7 	108,0 

,5 10. Délmagyarországi Ar 	104 A'- 	 11896 szolg. 
11. Szegedi Ruhagyir 	102,7 	118,9 
12. Ujszegedi Kender- Os 	102,7 	109,0 Lenfonó 

126,4 /3. Szegedi Szőrme 68 Bar- 102,6 
ruha 

14. Szegedi Kenderftnógyár 102,6 	104,7 
15. Szegedi Textilmdvek 	102,0 	106,8 
16. Szegedi Vasdnt6de 	101,9 	140,1 

Állami  helyi ipar 
1. Szegedi Vellékterm. 	114,6 	241,6 Feldolgozó 
2. Szegedi Fonalmentő V. 	114,4 	154,9  
3. Szegedi Seprügyár 	112,4 	122,0 
4. Szegedi Eesetgyár 	112,0 	140,3 
5. Szegedi Anna Gyógyviz 	110,9 	114,2 

	

6, Szegedi Homokkitermelő V.1061,9 	114,3 

	

7. Szegedi Fémfeldolgozó V. 108,4 	135,6 
8.' Szegedi SütŐipari V. 	/05,5 	108,1 
9. Szegedi Férfi-Női Divat- 104,8 	117,5 

szabóság 
10. Szegedi Viz- ás Csatorna-104,0 	94,0 

ma 
11.. Szegedi Bangszergyár 	103,2 	75,5 
12. Szegedi Nyomda V. 	101,6 	111,9 
13. Szegedi KAddripari 	100,9 	87.9 
14. Szegedi GrAzgyár 	97,1 	98,1 

48/ LIMP Városi V.B. 1960. aug. 3. jkv. /T/103/1960. 
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A felsorolt minisztériumi ipari vállalatok kivétel nél- 
kül, az állami helyi ipari vállalatok egy kivételével 
teljesítették I •.félévitervüket.. A minisztériumi ipar két 
vállalata, az állami helyi ipar három vállalata azonban 
az I.  félévi tulteljesitéssel sem érte el az előző  év 
azonos időszakának te1jesjtését. 

Az . 1960-as év 'vállalati teljes termelés növekedésének 
tekintetében a tárgyalt időszak legnag*;obb eredményét 
hozta. A szocialista ipar az 1960 évi 3.245.500.000 fo- . 

rint vállalataiteljes termelésével 38,1 %-kal többet ter- 
melt,  mint  1959-ben és 52,4 %-kal többet, mint 19554ben. 
A: leggyengébb 1956-os évhez viszonyitva a vállalati tel-
jes termelés 56,9 6 kal növekedett. Az előző évhez viezo- 
nyitva másként. alakult a vállalati teljes termelésből va-
ló..részesedés iparcsoportonként. Az Összes vállalati tel-
jes termelésből a minisztériumi ipar 88,7 %-kal, /tehát 
növekedett/, az állami nelyi ipar 5,9 %.kal és a szövet- 
kezeti ipar 5,4 %-kal /tehát csökkend/ részesedett. A ré-
szesedés a ninisztériumi ipari vállalatoknál 2,4 %-kal 
több, mint 1959-ben, . az állom helyi ipar részesedése 
0,9 %-k 9/ a szövetkezeti ipar részesedése 1,5 %-kal ke- 
vesebb. 
Az utóbbi évek során legtöbb cikk termelése emelkedett, 
és a hároméves terv során vállalataink többek k özött 

	

37.000 	tonna 
13,000 p 

25 millió m2 
662.000 db 
1,4 millió db 

	

7.000 	tonna : 

	

9.000 	" 

28.000 
hoztak rétre. 

kenderfonalat 
pamutfonalat  
len és kenderaztivet-félesé ;get 
férfiöltönyt 	 . 

munkaruhát  
szalámit  
fiiszerpaprikaőrleményt 
konzervárut ,► 50/ 

49/ KSH Cam. ig. 1960-as Évkönyve. 	. 

50/ KSH Cam. Ig. 1/7/1961.sz.Jelentés a hároméves tervről. 
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Az elért eredmények számottevőek, azonban nem téveszt-
hetnek meg bennünket. Ha megnézzük s  milyen tényezők 
játszottak közre  a kétségtelenül jó eredmények létreho-
zásában, akkor azt is megállapithatjuk, hogy ezek még 
fokozhatók lettek volna. Igen sok vállalat az 1959-es . 

tervek teljesitésébe "mindent beleadott" és . több válla-
latnál ugy gondokoztak, hogy ezt 1960-ban mér nem 1 ehét 
gokozni. . A könnyű és élelmiszeripari vállalatok által 
összeállitott . 1960 évitervek legtöbb vállalatnál alatta 
maradtak .  az országos élőirányzatoknak. A kánnyüiparban 
az országos tervek 8,6 g-os emelkedést irányoztak elő 
Ezzel szemben a szegedi bélfalatok közül az 1960 évi 
tervet az  1959 évi teijesitésnek: 

a Szegedé. Cipógyárban 	85,4 %-át 
a Szegedi Jutaárugyárban' . 	 97,5 " 
a Szegedi Falemezgyárban 	97,5 ." " 
a Szegedi Text ilmüiv ékben 	. 99,4 " " 

teszik ki . 
Ezzel .a vállalatok. 1968-ra kevesebb  termelést terveztek 
az 1959-ben mér ténylegesen elért szintnél. A tervezés. 
nél - bár az 19.59-ben elért eredmények föld terveztek - 
nem érték el az országosan előirt 8,6 e-os termeléseme-
lési szintet, a következő vállalatok: 

Délmagyarorszég Rostkikészitő /1,2 %/, 
Szegedi Kendéz'fonógyér /2,6 %/, 
Ujezegedi rendér- ás Lenszövő /4,3= %-os/. 

Az eddig felsorolt vállalatok alátervezése 64 millió fo- 
rintot tesz ki.  A könnyilipari vállalatok közül három ha-
ladta meg tervezésével .az országos előirányzatot 'ás: 

a Szegedi Butorgyér 	 47,1 %-kal 
a Szegedi. Ruhagyár 	12,6 ' 	" 
a Szegedi Szőrme és Bőrruha 	9,4 

tervezett megfelelő termelésemelkedést. A tervezésnél az 
elmondottaknál is kedvezőtlenebb a hélyzet az.élelmiszer-
ipar vonalán Több vállalat az országos előirányzat alá 
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51/ 
Az egyéb .iparágakhoz tartozó vállalatok közül meghalad-
ja az országos irányélveket a Délmagyarországi Áramszol-
gáltató V., valamint a Szegedi Vasöntöde terve. Elmarad 
az előirányzattól a XI.sz. Antó janitó V. 
Iülönősen szembetünó az olyan vállalatok tervezett terme-
léscsökkenése, melyek 1959-.es tervüket nagymértékben tel- 
jes>itették. Igy pl. a Paprikafeldolgozó Vállalat 152,5 

 a Szegedi Cipőgyár 146,5 %-kal, a Szegedi Konzerv-
gyár 118,5 %-kal, a Szegedi Szalámigyár 114,9 %-kal. 
Az állami helyi ipar együttes terveinek összetétele ked- 
vező képet mutat. 
Az alacsony és laza tervezezés következménye volt, hogy 
azt a vállalatok minden tobábbi nehézség nélkül tul:tel-
jesitették. Néhány vállalatnál ezt a helyzetet az alábbi 
táblázat szemlélteti: . 

Vállalat neve 
1960 évi tervezett tel-
jes termelés értéke az 
1958 	1959 

évi tényleges %-ában 

1960 évi-  
terv tel- 
jessités 

%-a 
Szegedi Cipógyár 101,9 88,4 118,9 . 

Szegedi Szalámigyár 91, .5 84,8 115,1 
Szegedi Konzervgyár 117,8 98,3 122,5 

Szegedi Falemezgyár 95,6 97,5 113, 0 

52/ 

51/ Saját gyüjtés a felsorolt  vállalatok tervosztályainél. 
52/ KSH eem. ig. 1/7/1960. sz. Különjelentése a. hároméves 

t.ervtel jesi,téeról. 

tervezett. A Szegedi Szalámigyár 'és a Szegedi Konzerv-
gyár termelősének csökkenését irányozta elG Az  aláter-
vezés Összeges 

a Szegedi Szaláimig3rárnái 	88 millió  Ft, 
a Szegedi Konzervgyárnál 	6 " 
A Szegedi Paprikafeldolgozó V. 5 " 
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Ezek a laza tervek'ténylegesen nem ösztönzik a vállala- 
tokat a termelő kapacitások kihasználására. 

Azonban a tervezési munka sem volt hibátlan: Többször 
adminisztrációs h bók, máskor objektiv tényezők gátol-
ják a tervezést, ezen keresztül a termelő munkát is. A 
jóváhagyott tervmutatókat a vállalatok többször a tárgy- 
időszak megkezdése után kapják meg. Igy pl. a Szegedi 
Szőrme és Bőrruha üzeni 1960 évi tervét márciusban kap- 
ta meg. A Szegedi Szalámigyár sz 1960 óv negyedéves ter-
veit a tárgy-negyedév első hónapjainak 3-5 napján , kapta 
kézhez, a tervlebontás kb hetet vett igénybe, igy ált ► 

lóban a.vállalat minden negyedév első hónapjában terv 
nélkül dolgozott. Elég gyakoriak sz évköti tervmódositá- 
sok, melyek néha olyan visszás helyzetet is eredményez-
nek, mint pl. a Szegedi Ruhagyár esete, ahol egy évközi 
igazgatósági dtcsoportositás következtében a fél lensá- 
voly munkaruhák gyártását átadták a székesfehérvári. Ruha-
gyárnak de  helyette pamut munkaruha gyártást kaptak. Á-
zonban az uj gyártmányhoz szükséges pamut alap anyagot . 

nem kapták meg, mert a sok módosítás miatt az Iparigavo 
gatóság anyagtervén nem került átvezetésre. Ezért a 
vállalat 1960. IV. negyedévében pamutalapanyag hiánya . 

miatt a munkaruhagyártást 50 %-kal csökkenteni kellett, 
és a  felszabaduló  kapacitás - eddig csak munkaruhát gyár- 
tó két szalagot - mLibőrkabát gyártására tanították be; 
jelentős termelékenységcsökkenéssel és nem utolsó sorban 
kötbérfelhasználással. 

Az elmult évek során általában jelentősen javult az ipar 
anyagellátása. A vállalatok többsége az 1960-as évet ked-
vező anyagellátási kilátásokkal kezdhették meg. Emellett 
azonban akadtak zavaró tényezők is az anyagellátásbanq 
valamint az 1960-as gazdasági év feladatainak megvalási-
tása sordn. Ezek a. fogyatékosságok: 
- az alapanyagipar éra a feldolgozó ipar kellő összhang-

jónak hiánya, 



- a mezőgazdasági termelésnek az ipar szükségletétől 
való elmaradása, 

- importnehézségek,. 
• késedelmes vagy) nem megfelelő minőségü anyagszáliitá- 

sok! 	 . 
problémák azt eredményezték, bogy  az érdekelt válala-

tok gyártási program©k módosításával tervben nem szerep- 
lő termékek gyártásával igyekeztek kapacitásukat leköt-
ni, vagy más, sokszor drágább anyagfelhasználással dol-
gozni és kilábalnia "bajbál". tvek óta gátolja a terme-
lést a Szegedi Cipőgyárban olyan - jelentéktelennek lát-
szó , á probléma, mint a női cipőhöz szükséges fasarok hiá-
nya. Az országban az egyetlen e terméket gyártó vállalat 
a. Bőripari Fakitermelő Vállalat nem tudja az igényt kie-
légiteni. Jelentős nehézséget okozott a Szegedi Szőrme 
és Bőrruha Vállalat hiányos bő ellátása. 1960-ban 35Q(m2  
kecskebőrt nem kapott meg, és több esetben használhatat-
lan árut kapott. Egyébként különös visszásság az, hogy a 
kisipsri szövetkezetet 	minőségü import bőrökkel látják 
el,  /talószinti Jobb az anyagbeszerzőjük/ és kapacitást 
keres anyagbiztositás mellett -! ugyanakkor a vállalat 
a fennálló anyagproblémák miatt kapacitásleépités gondo-
latéval foglalkozik. A Szegedi Ruhagyárban .féeüeszövet, 
pamutszövet ész műbőrhiány mutatkozott, nem volt kielégi- 
tő a ruhaipari kellékellátás sem. A butorgyártásnái a 
zsanér-, facsavar- áss pánthiány okozott nehézségeket. 
Papirhiény gátolta a Szegedi Nyomda munkáját, ahol az 
ujság megjelentetéséhez szükséges papírmennyiséget több-' 
szőr csak - költséges gépkocsi-szállitással - a felhasz-
nálás . napján tudták biztositani. 

Mazai nyersanyagbál, cirokból készült seprővel évi. 20 
millió forinton felül - főként kapitalista országokba 
irányuló - exportotteljesit a, Szegedi Seprügyár. A 
cirok vetésterületének egészségtelen csökkenése következ-
tében 1960-ban Görögországból áss Olaszországból történő 
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cirokbehozatallal tudja csak tervét telje€siteni. Volt  
gyarmati és félgyarmati országokból beszerzett jutát  

dolgozott fel a Szegedi Jutafonógyár,.Ezen országok  
részben megépitették, részben épitik jutafeldolgozó ipa-
rukat, és a termelt juta egyre nagyobb hányadát dolgoz-
zák fel. Emelkedett a juta világpiaci ára is, és a be-
szerzés egyre több nehézséget okoz. A vállalat kisérlete-  
ket folytat jutapótló anyagok felhasználására, gyártmány-
összetételének megváltoztatására. Megkezdték a sz8nyeg-
éd kárpitoskellék gyártását. A jutafeldolgozásra beállí-
tott gépek másirányu termelésre való felhasználása igen  

körülményes lesz, és a gépek jelentős részét ki kell cse-
rélni. A Szegedi Ecsetgyár ki. ai eredetű exportsörtét  
használ az ecsetek készitéséhez. 1960-►tál akadozik a  
nyersanyagellátás, s ez a vállalat jelentős termelés-
csökkenését idézi elő. Az 1960-as év folyamán a Szegedi.  
Textilművek rossz minőségű brazil pamutot kapott. A  
rossz nyersanyag következtében volt olyan hónap, hogy  4. 

~31 Q 

%-ra csökkent az 1. osztályu fonal termelésének ará-

Összességében sok problémát okoztak a termelés menetére  

zavarólag hatottak a rossz minőségi ős késve érkező anya- 
gok is. A termelés zavartalanságát befolyásolták a fenn-  

állá szállitási problémák is.  A,vállalatok többsége az  
ország más területén lévő vállalatoktól, illetve import-
ból származó anyagból dolgozik. A könnyűipari vállalatok  

közül a Szegedi. Butorgyár az, amely nyersanyagának felét  

Szegedről kapja ás a. Délmagyarországi Rostkikészitő, va-
lamint a Kenderfonógyár használ fel jelentős mennyiségi)  

helyi eredetű anyagokat. Igen különös, hogy a város rest-
üzeme emellett az ország valamennyi kenderfoáógyárának  

szállit, és kendergyáraink - mondhatni - az ország vala-

mennyi rostüzemétől vásárolnak. Pl. a Szegedi Jutaárugyár  

kenderkóc szükségletét Kapuvártól Debrecenig 18 rostte-
lepről kapja sokszor igen kiss. tételekben. A Szegedi Ken- 
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derfonó 34 helyről . az ország különböző részeiből •,. 
még a  pécsi' Kendergyár kőrzetéből is  kap byersai yagot. 
Ezután érthető, hogy 1960-ban Szegedről és környékéről 
600 tonna anyagot szállitottak a pécsi Kendergyárnak.E 
szállitási furcsaságokra nem sikerült feleletet kapni, 
annyi  azonban bizönyos, hogy ebben szerepet játszik a 
rostüzemek és a kenderfonőgyárak igénye közti összhang 
hiánya. . 

A vállalatoknál - főként az . idény jellegűeknél - igen 

jelentős a munkaerőhul árazás, a mely nincs jó hatással a 
vállalati terv alakulására. 1960-ban a munkáslétszám 
hullámzása 48,6 hot tett ki, melynek fele az idényjel- 

vállalatoknál fordult elő. A vizsgálat során meg- 
állapítható, hogy a cserélődés csak a segédmunkások és 
a kisegítők csoportjában gyakori. Ezek közül a munkaerők 
közül számosan csak egy-két hónapot tőltenek el az adott 
vállalatnál, amely idő még a munkafeladatok puszta meg- 
ismerésére sem elegen18. 

A. 'inunkaerőhullámzásból adódó problémák kiküszöbölésére 
szélesebb törzsgárda kialakitására törekszik számos vály 
lalatunk. Az Ujszegedi Kender- és Lenszövő tizemi tanácsa 
pl. törzsgárda mozgalmat inditott. Azok a dolgozók, akik 
több évig dolgoznakya vállalatnál, a "törzsgárda-jelvény" 
különböző fokozatát kapják., A mozgalom 1960-ban indult, 
ős 1961 elején 609 dolgozót tüntettek ki a "törzsgárda- 
jelvénnyel" 10., 15, és 20 éves szolgálatuk elismerésé-
ként. 
A tulórafelhasznélás 1960-ban is jelentős volt. Az egy 
munkásra jutó tulóra azonban  alacsonyabb, mint az orszá-
gos átlag. Néhány helyen végzett vizsgálat azt mutatja, 
hogy a tulóráknak most is - mint a mult évben - mintegy 
felét használják közvetlenül a termelésre, további 30 9-
át szállitásra, rakodásra ős a fennmaradó 20,-ot karban-
tartásra. A tulórafeihasználás emelkedése legnagyobbmérvü 
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a szállitásoknél. Fenek zömét a rendszertelenül érke-
ző vagonok kirakása idézi elő. 

2. A vállalatok e x p o r t t e . v é-

k e n y s é  

A szegedi üzemek - különösen a tárgyalt időszak máso-
dik felében - igen jelentős exporttevékenységet fejtet-
tek ki.  Az  export termeléséből nagyobb mértékben a mi-
nisztériumi, illetve országos főhatások irányitása alá 
tartozó vállalatok vették ki a részüket. Az exportte-
vékenységet végző vállalatok száma Csongrád megye össz 
ipari vállalatainak szánmához viszonyitva is jelentős. 
A megye jelentős exporttevékenységet folytató 16 ipari 
vállalata közül 12 szegedi53 / . 

A vállalatok exporttevékenysége szinte az egész világ-
ra kiterjed. A Szegedi Konzervgyár exportszállitmányai-
nak 75 %-a a szocialista országokba és 25 %-a a kapita--
lista országokba irányul. A szocialista országokba irá-
nyuló exporttermékek zömét főzelékfélék teszik ki, mely-
ből. legtöbbet. a Szov jetuniá} és a Német Demokratikus 
Köztársaság vesz át. A Szovjetuniöban . igen keresett 
konzervipari termék az aguszka, melyből a gyár nem tud 
annyit gyártani, mint amennyi a szovjet kereskedelmi 
szervek igénye. A gyér huskészitményeinek zömét a Cseh-
szlovák Szocialista Köztársaság veszi át. A kapitalis-
ta piacra elsősorban savanyuság és befőtt különlegessé- 
gek kerülnek. A gyár kapitalista piacra irányuló export-
ja elsősorban a Német.Szöbetségi Köztársaságot és Angli-
át érinti. Kisebb mértékben jutnak el a gyár készitmá-
nyei az Amerikai Egyesült ÁUamokba és Ausztráliába is, 
pl. h®léezlé-készitmények. De a felsoroltakon kivül jut 
áru a svéd i  a hélland, a norvég ás a svájci piacokra is ., 
főként paradicsomsüritmények és jam-féleségek formájában. 

53/KSH Cem. ig. 1959-es ívkönyve. 	 . 
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A gyárárui eljutnak egy sor afrikai országba is, igy  

elsősorban a Dél-Afrikai Unióba és Kenyába. A Szegedi  
Paprikafeldolgozó Véllalat exportkészitmányei is lénye-
gében behálózzák az egész ;világot. A paprika-kőszitmé-  
nyek elsősorban a szocialista országokba jutnak el, de  
olyan termékféleségek, mint pl. a . hagymapor, keresett  
cikk Angliában, a Német Szövetségi Köztársaságban, Hol-
landiában, Indiában, Ausztráliában,, sz Amerikai Eg Rye  
sült. Államokban és az Egyesült Arab Köztársaságban is,  

A Szegedi . Sepriigyár éves termelésének 80 -85 %r-át küldi  
exportra. Exportjának 90 %'a elsősorban nyugati  kapita-
lista országokba irányul, főként az Amerikai. Egyesült  

Államokba, a Német Szövetségi Köztársaságba, Svájcba  
és kisebb mértékben Kanadába. A Szegedi Ecsetgyár ex:.  

porttermelésének 75 fi-a a szocialista országokba jut  

el.  .1. kapitalista országokba irányuló exportjából ke-  
ril az angol, a nyugatnémet és a norvég piacokra is.  

A tárgyalt időszakról összefüggő adatok ugyan nem álla+  
nak rendelkezésre, de egy»egy ismert  adat azt mutatja,  
hogy 'a szegedi üzemek vállalati teljes  termelésének '. 
növekedésével arányosan jelentősen fejlődött az  export-
termékek gyártása is. A tárgyalt időszak első megbizha  
tó ae atii' szerint 1957. IV.  negyedévében a következő  
jelentősebb 'rnennyiségü ás megnevezésit e cportc :ékek kel-  
rültek kiszálitásrat  

kenderkóc-fonalból  
zsinegből és zeinorból  
gépi kenderkötélből  
főzelékkonzervekből  
aUritett paradicsomból  

:`. 

 
savanyuságból  
janiból  
tömlőből  
ponyváiból 	.. 
női cipőből  
szőrme ruházatból  
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ecsetből 	 29.000 db 
seprLiből 	 242.500 db 54/  

Az export-értékesitésre átadott termékek mennyisége 
egxben az előirányzott exporttermelés %-tiban kifejez-
ve 1958. III. negyedévében a következőkőépen alakult: 

Cikk megnevezése 	Mérték- 
egység 

1958.111. negyedévbel;-  
Termelése 	Tervtelj.% 

zsák, zsákstövet 	tonna 94,9 102 - 
kenderfonal 9,- 
zsinegből„ zsinorból 	" 165,9 80,9 
gépi kenderkötél 	" 7,2 36,- 
Téliszaldmi 	" 291,4 97,1 
szalonnás sertéshus 	" 166,5 
csomagolt szinzeir 61,4 
földieper cukrozott 10,6 
befőtt 	0 145,7 112,1 
jam ős 014 	0 52,4 174,7 
szilvaiz 30,1 
zöldbors6-konzery 	0 125,- 250,- 
paradicsom-konzery 85,1 
lecsó-konzery 45,- 90,- 
savanyusft 75,5 50,3 
filszerpaprika-őrlemény 450,5 112,6 
cirokseprd 	1000 db 301,0 111,5 
ecset 	0 A.0 ,u, 64,- 55/  

A mennyiségi fejlődés% legtöbb már 1957. évben is elő-
forduló exportcikkféleségekből igen mill. Pl. zsinegből, 
téliazalámiból, ecsetből stb. Ugyanakkor az előirt terv-
teljesités %.*a igen Jelentős lemaradást mutat. Javit a 
helyzeten az a tény, hogy az exportáló vállalatok több 
olyan terméket is exportáltak, melyek nem szerepeltek 
exportterviikben. Hogy az előirt exporttermékek termelő- 

54/KSH Cam. Ig. Különjelentése 1957 évről. 

55/KSH Cam. 1g. Különjelentése 1958 évről. 
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sének jelentkező lemaraddsa és a terven  felül exportált  
cikkféleségek mennyisége kiegyensulyozza-e egymástort 
nem tudtam megállapitani. Pl. a Szegedi Konzervgyár nem 
teljesitette 1958. III. negyedévi tervét lecsókonzerv-
ből és savanyuságból, de ugyanakkor jelentős mennyiséget 
exportált terven fella paradicsomkonzervből, cukrozott 
földieperből ás szilvaizből. Vagy pl. a kedderftemek nem 
teljesitették zsineg, zsinor exportterviiket, de tervyn 
fain exportáltak kenderfonalat, s végül  a Szegedi Sza-
ldmigyár a téliszalámi export lemaradását azalonnés 
sertéshus és csomagolt asinzsir enporttöbblettel ellen-
sulyorta. 

A  hároméves  tery során a vállalatok enporttevékenysége 
tovább növekedett ás 1959'ben a 12 exportáló vállalat 
vállalati teljes termelősének 30 %-át, de 1960-ban már 
32 56-At tette ki. összegszerűen  ez 1959-ben  meghaladja  
az 1,4 milliérd, 1960-ban a 2 milliárd forintot. Az ex-
portáló szegedi vállalatok 1958 és 1960 évben teljes 
enporttevékenységét 'is a fontosabb exportyikkek termeir 
lésének alakulását 1955-1960 között az alábbi táblázat  
szemlélteti: 56/  

011111.11...I84■1•••00  

56/ A KSH  sem. lg. tvkönyvei 1955-1960. 
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1. An : y ag i érdekeltség az  ip ar- 

ban 	 . 

A termelés, a termelékenység és a gazdaságosság fokozá-
sának fontos eszköze a dolgozók anyagi érdekéhségének 
biztositása. Hosszu ideig - a nyereségrészesedés beve. 
zetéséig - a prémiumrendszer volt az anyagi  érdekelt-
ség biztoeitásának fő  formája. A prémiumrendszer egy 
időben a termelés hathatós elősegitőjének bizonyult. 
Előnyei mellett azonban számtalan hátrányt is hozott 
magával.. Egyik ályen hátrány volt, hogy részfeladatok 
megvalásitását /mennyiségi tulteljesités/ szorgalmazta, 
olykor- még a 'népgazdaság célkitűzéseinek héttérbeszo- . 

ritásával is. Pl. egyes üzemek nem minden esetben a 
szükségletnek megfelelő cikkféleségek termelésének 
tulteljestésére, hanem az éves forintterv tulteljesi- 
télére tórekedtek, mert ez prémiumkifizetési alapnak 
számitott... Idők során a prémiumrendszer jelentősége és 
mozgósitá ereje csökkent, sok helyen munkaköri felada-
tok teljesitéséért is prémiumőt fizettek, szerepe tehát 
olykor fizetéskiegészitésre azükízlt.le. Előfordult, , 

hogy a prémiumfeltételekét későn, már ° a prémiumfelada-
tok teljesitése után tűzték ki. Az u'abban érvényben 
lévő rendelkezések erősen korlátozták' a prémiumban, 
suesülők számát ás . ezigoritották a prémium kifizetésé-
nek feltételeit is. 

Az anyagi érdekeltség' uj és a dolgozók ' szélesebb köré- 
re kiterjedő rendszernek bevezetésére a "nyereségrésze-

sedés" : elnevezéssel 1957-ben a" fiagyár Forradalmi Munkás 
Paraszt  Kormány rendeletére került por. A bevezetése ó- 
ta eltelt 3 év tapasztalatai azt mutatják : hogy. bevált .  

formája az anyagi  érdekeltség'érvényesitésének és aike- 

relt vele biztositani . a dolgozók érdekeltségét a terme- 
lésben* A nyereségrészesedés 'a vállalótok egyik legfon-
tosabb mutetóezáma, a termelés gazdaságosságát kifejező 
rentabilitésra támaszkodik. Ez a mutató alkalmas  arra,  
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hogy változásán keresztül a vállalat egész gazdálkodása 
megitélhető legyen,  ugyanakkor a korábbi prémiumrendszer-
rel szemben - . mely a vállalat dolgozóinak csak egy ré- 
szére terjedt ki - a vállalat valamennyi dolgozóját ér- 
-emeltté tette a jövedelmezőség fokozásában. A nyereség-
részesedés rendszere az elmult évek alatt ösztönző hatás-
sal volt a dolgozókra *  Javult az üzemekben az anyagkeze-
lés, anyagmegőrzés, fokozódott a dolgozók többségének a 
társadalmi tulajdonnal és az üzemilkkél szembeni felelős- 
ségérzete. 	 . 

Az  anyagi érdekeltség fokozását biztositó'nyereségrésze-
sedési rendszer 1959 évi adatai a következőket mutatják: .: 

Szegeden állami iparban a vállalati nyereségrészesedés 
teljes összege 20.723.000 forintot tett ki. Ezen összeg- 
ből véllalatfejiesztési alapra  6.559.000 forintot tartot-
tak vissza '  . és igy a felosztható: nyereségrészesedési isz-
szeg .14.161.000 forint, : melyből 12.559,:000 forint került 
közvetlenül kifizetésre 'a dolgozókrák. Ha hozzávesszük, ' a 
kisipari termelőszövetkezetek vonalán történt'nyereségré- 
ezesedési kifizetést, akkor 1959-ben a  szocialista  ipar- 
ban 16.342.000 forint került kifizetésre közvetlenül a '. 

dolgozók részére,57  
Nyereségrészesedésben részesült ez évben az állami ipar 
20.131 munkása és alkalmazottja és a szövetkezeti. ipar . 

2.279 dolgozója. Az egy, főre jutó nyereségrészesedés át-
laga, azállami iparban 624 Ft-ot, a szövetkezeti iparban ': 

1.660 Ft-ot tett  ki. Ez az állami i iparban  12,7, a szövet- 
keteti iparban 27,3 napnak megfeieő bért tett  ki. A mii- 
nisztériumi iparbanvalamennyi vállalata az állami helyi 
ipar  2, a KTSZ-ek egy .kivételével ez évben mind fizetett 
nyereségrészesedést. Az alábbi táblázattal a nyereségré-
szesedés üzemenkénti összegének 644%21ását szemléltetem 
évenkénti bontásban, továbbá, hogy egy-egy üzemben. hány 

57ACUI Cam. Ig. 014/1960 számu jelentése a nyereségré- 
szesedés alakulásáról. 	 . 
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napi bérnek megfelelően  fizettek nyereságTészesedéstt. 	: 

A nyereségrészesedés dolgozók között i szétosztása a vél-
lalati eredmény többléthez való "hozzá járulás ' atinytiban 
történt. Ezt az asv folyem.Sn eltöltött munkaidő, ' illetve 
az erre jutó kereset alapján állapitották ' meg. A sszöei.á- 
lista iparon  belül - áz egyébként  a legmagasabb átlagke-
reseti - a szövetkezeti dolgozók kapták a  legnagyobb  ösz- 
azegű nyereségrészesedést. A legalacsonyabb összeget a 
légnagyobb volument képviselő  minisztériumi ipar fizet.- 
te. Az állami helyi iparban is magasabb a nyereségrésze-
sedés, mint a minisztériumi iparban, ami azzal magyaráz-
ható, hogy a viszonylag kevesebb költséggel termelő álla- 
mi helyi ipari vá3.ialat©k a tervezett gyártmányösszetétel-
lel szemben gazdaságosabb, nagyobb  nyereséget bi:ztosi.tó 
cikkeket termeltek. A szővetkezeti ipar rem az állami f- 
parra érvényes elvek  alapján eszközölte a nyereségrésze-
sedés fizetését .. Itt nem a tervelőirányzat felett elárt 
nyereségtöbblet egy részét, hanem az el Ort tiszta . nyere-
ség 40.56-át osztják fel; s ez lényegesen : magássabb összeg. 
Innen van a  magyarázata annak, miért  jóval magasabb a . 

szövetkezeti ipar dolgozóinak nyereségrészesedése, mint 
az állami iparban dolgozóknak. Megemlitendő még, hogy .; 

mivel a nyeres3égrészesedés, mértéke a kereseti arányokon 
alapszik,  a vállalatokon belül a magasabb kerersetif maii- 
szaki és adminisztrativ dolgozók nagyobb összegi nyereség-
részesedéshez jutottak, mint a  fizikai  munksisoks: 
A törzegárda kialaakitsissa, ,a ass,unkaerő3hullámzsis megakadá-
lyozása érdekében a  vállalatoknál huzamosabb ideje dol-
gozókat a nyereségrészesedésből nagyobb mértékben . ju-
talmazzák. A vállalat müszaki és adminisztrativ " gérdá- 
já stabi.labb, igy ismét 6k részesülnek ilyen cimen is 
magasabb összegö nyereségrészesedésben. 	. .. 
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Felosztható nyereségrészesedésből szolgálatiidő ős  

kiváló munka után fizetett összegek 1959-ben  

Többlet nyereségrészesedést kapott  
Sor Vállalat neve 	szolg.idő után: kiváló munka után:  

fő 1000 Ft 	f6 1000 Ft  

Ninisztériumi ipar  
1. Lélmegyarorszógi 	

1194 199  Aramszolg.  V. 
2. Szegedi  Vasöntöde 	101 	6 . 

3. Szegedi 8u.torgyár 	70 	Y0  
4. Szegedi Textilm€ivek 680 	51  
5. Délmagyarországi 	878 	89  Rostkikész .it6  V. 	. 

6. Szegedi Jutaárugyár 407 	19  
7. Szegedi Kenderfonó 1741 103  
8 .. Uj szeged i Kender Len 684 	67  
9. Szegedi Ruhagyár 	1226 240  
10. Shz egedi Szőrme- ~ ~~fírr u,- 131 
11.. Szegedi  C  ipBgtyár 	386  
12 . Csm. Téglagyári E. 	262  
1t3 • Szegedi Szalámigyár 369  
14. Szegedi Konzervg;yáir 210  
15.. Szegedi Faapprilsafeidolg.570  
16.. Szegedi Falemezgyár 442  
17. Sz. xx.Autó jav itd V. 36  

Minisztérium ipar  
összesen : 	9487 997  

27  
60  
42 
24  
17  

3?  
8  

	

164 	52 . 

	

62 	8  
~ 

~ 

441 
	

155 

Állami helyi ipar  
1. Szegedi Finoznmechan. 	123 	16  
2: Szegedi Hangszergyár 	51  
3. Szegedi Homokkiterm.. 	24 	4 
4. Szegedi Gázmü 	4a 	4  
5. Szegedi Kádáripari . 	. i? 	3  
6 	Szegedi Nyomda 	. 	. 	128 	25, ,  
7. Szegedi Fonalfeld. 	.154 	14 	.  
8 :: Szegedi F .. .N. .Szabóaág 	126 	15 . 

9 .. Szegedi.Seprügyár 	167 	26 ,. 

10. Szegedi_ Tcsetgyár 	168  
11. Szegedi Siitőipari V. 	88 	10  
12. ' Szegedi Mellékteret. 	11 	1 
13. Szegedi Viz--Csatornamez 	- 	 .. 

Nab 

15  

13 
3 

.. 

15 
9 

4 
,. 

or  

4!. 

5  
3  

~ . 

.. 

2  
10  

Állami  helyi .  ipar 	1105 	- 147  összesen:  55  24  

Állami ipar  összesen: 10592 1144 496 179 ,p, 
 

58/' KSH Cam. lg. 014/1960.számu jelentése  a nyereségrésze-
sedés alakulásáról. - 	 . 	 . 



Sor.. 	1- 

szám 	neve 	400 
401- 
800 

801- 
1200 

forint n.ere~é 
Minisztériumi  ipar  

11.Délmagyarországi 	255 Ár ~am.szo3 . V. 
2 ~ :Szegedi . ~asöntf3de 	41 
3. Szegedi Butorgyár 	42 
4. Szegedi Textilmütrek 	840 	. 
5. Délmagyarorss.dgi 	151 Rostkikészitő V.  
6 .. atiegedi Jutaárug,y€+r 	228 
7. Szegedi Kendear.fon6 	783 
8. Ejszegedi Kender-Len 325 
9. Szegedi Ruhagyár 	164 
10. Szegedi Szőrme ős 	270 Bőrruha  
11. Szegedi Cipőgyár 	.193 
12. Csm. .Tégla,gyóri E. 	38 
13. Szegedi Szaláu>i.gy6r 	299 
14. Szegedi Konzervgyár 	443 
15. Szegedi Paprikafeld. 492 
16. Szegedi Falemezgydr 	282 
17. Sz.RI.,Autájavitó V. 	49 

112I 
49  
68  

.,219  
840  
.496  
1314  
1015  
1/88  

149 
525 
205 
486 
486 
359 
777 
105 

646 

.22 
8 

393 
29 
101 
170 
407 

8  
. 

43  
169 . 
143  
78 . 

269.. 
51  
23  

! inisztériumi ipar  
összesen: 44395 9402 2638  

1201-. 1501-  
mint  1500 	2000  

észeeedéeben  

	

. .141 	89 	'55  

12  
3  

34  
6  

. 9  
.. 	29  

84  

3 

21  
2  
5 
6  

33  

.,. 

- 

,. . ~. 

84 27  
3 ,"2 . 

1 .  1  
39 17 

-  

5b6 288 123  

3 
102  
14  

99  
4 
3  

4 
1  
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Nyereségrészesedésben részesült munkások ős alkalmazottak  

megoszlása a kapott ó sezeg nagys€ga szerint 1959-ben  

11ami helyi ipar  
1. Szegedi Fémfeldolg. 40  83. , 51 	. 15 2  
2.. Szegedi Hangszergyár - 	5  47 35 13 2  
3. Szegedi Homokkterm. 2  11 13 í 7 3  
4. Szegedi Gázmű 31  35 62 24 . 	3 
5. Szegedi Ketdáripari 7  14. 5 7 . - 

6 ... Szegedi Nyomda 54  84 56 31 11 
7+ Szegedi Fonelfeld. 50 . 67 130 . 38 7 
8. Szegedi F.N.Szabásúg . 35  89 .28 3 
9. Szegedi Seprügyár 26  114 113 34 8  

10 .. Szegedi Ecsetgyár 
11. Szegedi Dekorációs V.  

25  135 53 
- 

6 	. 
~ 

2  
,. 

22. Szegedi sütőipari V. 64  68 100 26  10  
15. Szegedi . 	eld. 	41  
14. Szegedi Anna Gyágyviz 	- 

30 
.. 

2 . 

- - 
15. Szegedi Viz-Csatornamű 7  81  52  9 L 9  

Mami helyi ipar  
összesen: 387 858 ' 	` 700 213 51 

Állami ipar összesen: 5282 10260 3338 769 339 

58 / KSB Cam, Ig. 014/1960.számu kiadvéiiydb61.  

20  
143  

58/  
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A nyereeégrészesedés rendszere elősegitője a munkafegye-  
lem megszilárditásának.is. A munkdjukat hanyagul, rosz-  

azul, felelőtlenül ellátóktól, későktől, igazolatlanul  

mulasztóktól 1959-ben az állami ipar 832  dolgozójától  

vontak le 136.000 Ft összegii nyereségrészesedést. A levcr-  

náis  részleteit az alábbi táblázat szemlélteti:  

.._r.__.__._  
Sor» 	 összes 	Levonás 	E b b 8 1  
szám 	Vállalat neve 	levonáis hány főt mun- mil 	ad-  

1000 F 	érint 	kás szaki  min.  
Minisztériumi ipar  

1. Délmarországi 	11 Áramszolg, V.  27 23 2 2  

2. Szegedi Vasöntöde 	14 74 71 2 1  

3. Szegedi tutorgyár 	 - 12 11 - 1 . 

4. Szegedi Textilmüvek 	2  41 36 3 2  
5. Délnágyarországi Rost- 	12  kikészítő V.  71 . 	71  - - 

6. Szegedi Jutaárugyár 	2  25 24 1  - 

7 «  Szegedi Kenderfonó 	5 7 6 1  - 

8. Ujezegedi Kender,  Len 	5 53- 51 1 1  

9. Szegedi Ruhagyár 	15 40 37 1 .  2  

10. Szegedi  Szőrme  és 	2 
Bőrruha  

22 19 2 1  

11. Szegedi Cipőgyár 	. 	15 75 55 10 10  

12. Csw. Tégl.agydri E. 	10 38' '38 -  

13, Szegedi Szalámigyár 	9  14 5, 5  

14. Szegedi Konzervgyár 	 - ~ .. 

15. Szegedi Faprikafeldoig, 	1. 15  15  

16« Szegedi Falemezgyár 	10 136 133  2  

17. Sz. KI. az. Autójavitó V, - 18 16  

Minisztériumi ipar 	113 Összesen:  668 733 30 27  
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Vélialat neve szám 
Összes Levonás E b b 6 1 
levonás főt mun- mü-- ad-
1000 Ft 4xnt kés  szaki  min. 

Állami helyi ipar 
1. Szegedi Finommechanika 1 27 21 4 2 
2. Szegedi Bangszerkészitő 1 18 15 1 
3. Szegedi Gézmű 1 8 8 
4. Szegedi 48dáripari 1 3 3 
5. Szegedi Nyomda 1 14 12 1 
6. Szegedi Fonalfeldolg. 7 20 20 
7. Szegedi  Férfi-Női . 

Szabóság 
1  8 7 

8. Szegedi Seprügryár _ 7 7 - 

9. Szegedi Ecsetgyár 1 2 2 Y 

10. Szegedi Sütőipari V.  7 39 35 3 1 
11. Szegedi Vize- és Csatorna-- 

ma  2 18 12 

Állani helyi ipar 
Összesen: 23 164 142  12 10 

Állami ipar Összesen: 	136 832 875 

Mivel a nyereségrészesedés egyik legfontosabb feltétele 
a termelős gazdaságosságét kifejező rentabilitás, a vél-
illatok különféle módon olykor a népgazdaság szémára 
nem  a  legelőnyösebben --próbálják gazdaságosságukat fo-
kozni, Ilyen módszer pl. a gazdaságosabb cikkek gyártő- 
aénsk megszerzéséért folyó harc, a régi gyártmányok o j 
tikk-rként, drágább áron történő termelése, tuizottan 6. 
vatos előkalkuláció és a bázis-számok különböző indokok-
kal való korrekciója. Több vállalat tervoezAályvezetője 
az éves tervtárgyalás után meg tudja mondani, lesz-e 
nyereaégrészesedés vagy sem, s ha lesz, akkor m egkőze- ► 

litően milyen összeget tesz majd ki. 
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A termelést segitő m o z g a 1-
m a k 

A munkaverseny-mozgalom különösképpen. a tárgyalt időszak 
második felében öltött.uj formát és kapott uj tartalmat. 
A mozgalom első nagy lendületet, ez NSW  MSZMP Központi Bizott-
ságának 1959 márciusi határozata után, , illetve a VII. 
Pártkongresszusra való felkészülés idején kapott. A  Kong-
resszusi verseny sorág észrevezető volt a szocialista 
munkaverseny  lényege: a tudatosan végzett többletmunka. 
A kongresszusi versenyben elért eredményekben .kifejező-
dött a dolgozók bizalma a Párt politikája itánt. Fontos 
dolog volt, hogy a kongreaazusi munkaversenyt a Párt és 
szakszervezeti szervek együttesen szervezték. Ilyen ösz-
szefogással sikerült felszámolni a szócialieta munkaver-
senyt tudatosan tagadó nézetek maradványait. 

Az iparban a munkaverseny fő formája a "kiváló dolgozó" 
feltételek teljesitéeéért folyó verseny volt -.' E mozga-
lom keretébén 1959-ben. ez iparban 1400 fő 591  nyerte el 
a kiváló dobozó címet és oklevelet. A dolgozók ezt a 
formát kedvelték a legjobban és a feltételeket maguk fo-
gadták el. Folyamatosan  jelentkezett olyan igény, hogy 
olyan munkakörökre is dolgozzák . ki a feltételeket,melye1e 
re azideig nem terjesztették ki. Pl. müvezetők stb. A 
kiváló dolgozó cimért folyó versenyt az egész üzem koliek- 
tivújának átfogó egyéni versenye egészitette ki. E ver- 
senyben a dolgozók többsége résztvett, az éves termelési 
célkitüzések megvalóeitásáért. E versenymozgalom fonto- 
sabb szakaszai voltak a nemzeti és nemzetközi ünnepek 
által elhatáirolt időszakok. Ez a forma kedvezően befolyó- 
solta a termelési tervek tejesitését, esetleges lemara- 
dósok behozását, a minőség javítását és ®z anyaggal va-
ló takarékosságot. 

59/ Szakszervezetek Csongcádmegyei Tanácsának jelentése 
a termelést segitő mozgalmakról. 1960. febr. 13. 
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A termelékenység növelése szempontjából igen jelentős az 
tjitási mozgalom. Néhány üzemben az ujitók is állandóan 
értékelt versenyben vannak. Az u jitási tervek összhangban 
állnak a vállalatok műszaki terveivel, az általános gazda-
ságpolitikai célkitüzősekkei. A szocialista iparon belfil 
a minisztériumi iparban 100 dolgozóra 9, az állami helyi 
ipar és szövetkezeti iparban 4 u jitás jut60/  s ez azt mu- 
tatja, hogy a minisztériumi iparban szervezettebb az uji- 
tói munka, nagyobb lehetőségek vannak az u j itásokra. 41 
taléban magas az u jitésok száma a nehéziparban,. mert . a 
gyártási technológia több ésszerüsitést, s ujitást tesz 
lehetővé. Alaeoonyabb a körműiparban és minnimális az 
élelmiszeriparban az ujitások száma. A dolgozók számához 
viszonyítva magas az ujitások száma, vagyis igen élénk 
az ujitássi kedv a Délmagyarországi iramszolgéiltat6 Vé11a-
latnál,, a Szegedi. Szőrme áa Bőrruha Vállalatbál és a . 
Szegedi autorgyérban, Hiba azonban az, hogy a benyujtott 
ujitások kisebb hdnyaddt fogadják el, de még nagyobb hi- 
ba,l.bogy azoknak is kisebb része kerül bevezetésre. 

Pozitiv jelenségek a kollektiv verseny vállalások külön-
bőzi formáinak elterjedése. E tekintetben j6 munkát fej-
tenek ki az Üzemi KiS szervezetek `áss kezdeményezéseikkel 
nemcsak a fiatalságot ., hanem a felnőtteket , is mozgósitják. 
E mozgalomban különböző formák, mint pl. export célokért 
küzdő brigád, minőségi teljesitéssért küzdő brigád stb. 
ismeretesek. Egyes üzemekben, mint a Szegedi Kenderfonó- 
ban, a Szegedi Ruhagyárban ifjuság i üzemrész, if jusági. 
szalag alakult. Az egész üzemen belül érdeklődést vált 
ki  az üzemrészek, gépsorok, szalagok ész müszakok közt ki- 
alakuló szocialista munkaverseny. Ebből az érdeklődésből 
és országos kezdeményezésből fejlődött ki a szocialista 
brigád mozgalom, 	 . 

1960...ban már 420 brigád küzdött a szocialista brigád cím 

60/ U.o. 
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elnyerőséért és i1 brigád szerezte azt meg. . 6 11 E.  verseny- 
forma, e  szocialista  brigád cimért folyó nemes vetélkedés 
a szocialista erkölcs nevelő ereje  kamagealó. A szocialis-
ta brigád cim elnyerésének meggy -orsitásóér*t és a felt : éte- 
1:ek minden szinten veld tel: jesitéséért aSmakzzervezetek 
vevngrtdu_ 4y 3e Tanácsa és a Magyar Szovjet 	Társa- 
ság 

 

 1959-ben apéldsképUnIc a . Sasovjetunid Kommunista 
ja,. e3:mmi varacn,qmG►zgalmet. irditattak. A rendező szer-- 

vek emozgal.om elindaLtáedqal azt kivQnták szolgálni, hogy 
a ezocialleta, cimdrt 	bri ok a termelési tervek . 

me4aalőeiitása mellett azokat a célkiti3zéseket is teijesi.t- 
sdk, melyek a szocialista ti.puieu ember kiformáláséra 
rényul:nek. A meghirdetett mozgalomban számos brigád kivár 
16, eredményt *et  el. Az Ujszegedi Senőer- de Lenez8vő 

gva brigádja termelési tervét 135 ;r5 %•,re teijgai- . 

tette. . A ti+sztitds-kivarrdai mwnkai`alyamat különválasz-
tásával és rendszereei.tésé+rre1 nagy aegitsddet nyn jtottek 
a v€l.leiatvezet8ssé ek. A gépp01 tOrténi3 stoppolás tech- 
nolbgi.éját a brigád minden egyes tagja elsajétitotta. 
Megalakulásukat követően nemsokára vódnökeőget vállaltak 
az ujanne►n alakult, fiatalabb, szocialista  ciniért lsOz$ó 
bi>igádak felett. A. brigód tagjai mindvégi mun.kéjukks3 ki- érdemelték, 

ho • e.MEO vize lat né:Lkdi tondibbit4tta a2 
általuk kivarrt :végeket. A brigád tagjai résztvettek a 
politikai, szakmai ős d,l.ta],ános miiveltségük gyarapit+éeét 
eegitő kulturáiisss rendezvén,;yekten is. A brigád minden 
tagja résratvett a p©lf.tikai.. ekt?stéeban. ATudomd. nyos Zs- 
meretterjeastő Társulat Altai rendezett tiscQmialőaddspkat 
kollektivan látogattak, kdpzómivészeti tárlatokat tekin-
tettek meg ős .mindannyiuk 	elolvasott szépirodalmi 
milveket kol.lektfven vitattak rag. A brigád tagjai több- ► 

*VW* felkeresték a ezoríáli:e Otthont és megajándékozták 
annak lakdit . 

A  Szegedi Eceatadr Magyar Udmurt Sarétság nrigédja a 
.,.,.....w.... 	 . 

61r .IJ'r 
©r 
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100 %-os minőségi termelés mellett 5 %-os termelésemelke-
dést ért el. Exportvállalásukat a kitiizőtt határidőre ma- 
radéktalanul teljesitették. Munkamódszer átadással 3 bri-
gádtag átlag teljeaitményét 7-9 %-kal emelték. A brigád 
tagjai .. híven a brigád nevéhez - szovjet szépirodalmi . 

müveket:olvastak, megnézték a szinház szovjet szerzők 6l-
tal'irt darabjait és kapcsolatot teremtettek az Izsovszki . 

Udmurt Magyar  Barátság szovjet szocialista brigáddal. 

A szocialista cimért folyó versenyben résztvevő brigádok 
többmillió forintos megtakarítást eredményeztek munkájuk-
kal a népgazdaságnak. Ujitásokkal, anyagtakarékossággal; 
önköltségcsökkentéssel segitétték a vállalati termelés 
javitását. A brigádok általános és szakmai miiveltsége is 
emelkedett. á szocialista brigád mozgalom jelentős ered- 
ményt hozott a szocialista emberi eszmény kialakitása te- 
rén. 	 ' 

• - 	
. 

E tanulmány keretében arra vállalkoztam, hogyha vázlato-
san is, de felsorakoztassam a szegedi üzemek termelő te- 
vékenységének legjellemzőbb problémáit. A kép igen tarka, 
aminek az a magyarázata, bogy a tárgyalt időszak alatt: 
1955 és 1960 között - egész társadalmunkban bonyolultan 
alakultak a politikai és gazdasági kérdések. A forredal. 
mi és ellenforradalmi erők harca sörón a népi demokrati-
kus rendszerünk is veszedelembe került ős csak 'a Szovjet-
unió és a szocialista tábor országainak katonaó és ezt 
követő sokoldalu gazdasági segitségének eredményeként 
tudtunk elindulni egy uj, és ésszerűbb gazdaságpolitika 
megvalósitásának .utján. 

A 1 eanagyobb kért a  revizionizmus támadása okozta. Mivel 
az "ellene' folyó' harc csak későn és akkor is ingadozások-
kal . és tdtovázásokkal indult meg. Ez .a bizonytalanság a 
gazdaságpolitikára nézve is sulyos csapást jelentett ' . A 
bizonytalanságrés tétovázás miatt a tömegek képtelenek 
vóltak tájékozódni reálisan az adott politikai helyzetben. 
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Sza#adás állt be a pártvezetés és a párttagság kötött és 
ezzel együtt csökkent a tömegek előtt is a Párt tekinté-
lye. Á politikai bizonytalanság nem volt hatástalan a ter-
melő munkára sem. A Magyar  Dolgozók Pártja III. Kongresz= 
azusa, de főként a Központi Vezetőség 1956. juliusi hat€- 
rozata után voltak ugyan helyes törekvések, a gazdaság-
politikai irányelvek megjelölésére, de ezek csak részered-
ményeket hoztak. A párttagság és a munkásosztály beceüle- 
tee ás józan többsége taggyűléseken, pártaktivékon, ter-
melési tanácskozásokon kereste a kiutat a  bizonytalanság-
ból és a fennálló fogyatékosságokkal kapcsolatban nem , egy- 
szer nemtettszését is kifejezésre juttatta. De az ingado-
zás ős a politikában jelentkező váratlan fordulatok nem 
egy esetben passzivitásra kényszeritett mindenkit .  
Minden komoly hiba ős nehézség ellenére a megjelölt gazda-
ságpolitikai cőlkitüzásek jelentős része megvalósult. Né-
pünk olyan nagyszerű alkotómunkát végzett, amire tőkés 
körülmények közt soha nem lett volna lehetőség. S ha a hi-
bák .következtében nem is értünk teljesex a proletárdikta-
tura adta nagyszeri gazdasági lehetőségekkel, népgazdasá-
gunk mégis jelentős fejlődésen ment keresztül abbanaz idő-
szakban is,  midőn e fejlődést számtalan akadályozó ténye- 
ző negativ értelemben befolyásolta, Az ipari össztermelés 
országosan 1955-ben majdnem háromszorosa volt az 1958-es 
eredményeknek. A szocialista ipar szegedi eredményei 1955 - 

ben 105,7 % volt az 1954 évi 100,0 %-kal szemben. Igaz, 
a nehézipar nem számit jelentős tényezőnek Szegeden,' de 
a nehézipar fejlesztésének elsődlegességét tagadó nézetek 
hatása itt is a 91,8 %-os tervteljesitésben jutott kife. 
jezésre. A számadatok ugyanakkor azt mutatják l:  hogy a ter- 
melékenység emelkedése térén nincsenek különösebb problé-
mák, hiszen a szocialista ipar vonalán Szegeden az egy  fa-
re  jutó termelékenységnövekedős az 1954 évi 100,0 %6-ka1 
szemben 1955-ben 108,5 g-ot tett ki. 	 . 



Az 1956-os ellenforradalom azonban betetőzte azt az inga+ 
dozássorozatot, mely a népgazdaság fejlődését jellemezte 
a revizionista és dogmatikus erők harcának addigi idősza-
kában. A pusztitó ellenforradalmi támadáskáros hatása a 
vállalati teljes termelés vonalán jelentkező visszaesésben 
jutott kifejezésre. összegszerüen ez 147,9 millió forintos 
vesztességet jelentett.  De  az egy főre jutó vállalati tel-
jes termelés 1956 végén 11,2 %-kal volt kevesebb, mint 
1955-ben. 	 . 

Az  ellenforradalom fegyveres leverése utána termelés seer-
vezése az elsődleges feladatok között kapott helyet. A. fő 
feladatot természetesen a politikai konszolidáció megszi-
lárditása, a munkásosztálynak a politikai hatalom mellé 
való felsorakoztatása képezte .  Bányászaink hősies helytál-
lása, viszonylag rövididő alatt döntő változást hozott a 
legfontosabb ipari alapanyag, a széntermelés megjavitásá- 
ban. A politikai konszolidáció megszilárdulásával egyre ' 

jobban előtérbe került a termelés megszervezése mint  el-
sődleges feladat. Sorra megbuknak a politikai konszolidál-
ciót ., de a termelés egészséges megszervezését is nagyban 
zavaró munkástanácsi manöverezések. Bz elsősorban annak a 
következménye, hogy mindjobban szerepet kapnak a forradal- 
mi erők a termelő üzemek politikai  ős gazdasági irányitá-
sóban. 	 . 

Az ipar további fejlődését a helyes párt ás kormányhatáro-
zatek segítik elő. Kedvezően fejlődik a közszükségleti cik-
kek termelése, bővül a választék, javul a minőség és mind- 
ennek hatását á dolgozók egyre inkább clközvetlenül is ér-
zik. A város szocialista ipara gyorson kiheverte az ellen-
forradalom okozta visszaesést és 1957 másódik felére olyan 
jelentős fejlődés megy végbe a gazdasági életben, hogy több 
területen már kedvezőbb eredmények születtek, ;  mint az 1956-
os ellenforradalmat megelőzően .. Fontosabb gyártmányok kö- 
zül több termék átlagos őnkőltsége is csökkent. Igy töb- 
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bek között a szalonvászon,. a bükklemez, a ponyva, a zsi-
neg, a kenderfonalak stb. önköltsége. Az 1957-ben elért 
gazdasági eredmények kedvezőbb feltételt biztositottak 
ahhoz, hogy Uzemeink hozzákezdjenek ez uj háromöves terv-
ben megjelölt gazdaságpolitikai célkitiizések megvalásitá-
sához,. mely 1958- január 1-ével vette kezdetét. 	. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt VII.. Kongresszusának, ipar-
telepitési irányelvei célul tűzték ki  .a vidéki ipar rész-
arényának növelését, elsősorban az Alföld iparositését, a 
helyben 616 lakosság foglalkoztatásának biztosítása érde- 
kében. A kongresszusi irényely az Alföld iparilag, addig is 
legfejlettebb városát, Szegedet jelölte ki a vidéki ipar . 

egyik centrumának. A határozat ezen célkitózéseinek veld' 
ra váltását jelzik Szegeden a Text .ilmivek Szövődé je, a 
Gumigyár, a Kábel és Sodronkötélgyár telepitése, a Kén-► 
detgyár és a Szalámigyár rekonstrukciója, a Falemezgyár 
uj funériízeme, a Konzervgyár nagyarányu fejlesztése. Ezek 
a célkitiizések már magukba foglaljak a szegedi iparfejlesz 
tés jövő perspektíváját is. ts ha tekintetünket egy kissé 
a távolabbi - de mégis belátható jövőbe vetjük, akkor  
látjuk kibontakozni azoknak a magyazerf terveknek a kör- 
vonalait, melyeknek megvalósitásával néhány évtized mul- 
va Szegedről nemcsak ugy emlékszünk meg, mint a vidék és 
elsősorban az Alföld legjelentősebb könnrüipari centrumé 
ról, hanem ugyis,  mint a nehéz-vágyipar nemcsak országos, 
de világviszonylatban is jelentős bázisáról.. A felsorolt 
tények és felcsillantott merész de reális tervek mutatják, 
micsoda korlátlan lehetőségék várnak még kiaknázásra vá- 
rpsunkban a szocialista iparfejlesztés célkitűzéseinek 
megvalósítása sorára. 


