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I.  Politika és aéoesités  

/ 1945 - 1948 / • 

A. felszabadulás utáni agrárátalakulás a munkás- paraszt 

szövetség népi demokratikus tártalmú továbbfejlődését tette-

lehetővé, 

A munkás - paraszt szövetség kérdése a kommunista párt 

stratégiájában fontos szerepet töltött be.  A koalíción be-

IWV i  hatal t egyensúly kialakítása, majd az: MKP javára tör-

ténő felbomlása a paraszti rétegek állásfoglalásától nagy-

mértékben függhetett. A parasztpolitika az MKP általános i-

deológiai - politikai nézeteinek megfelelően formálódott, 

összefüggött az MKP népi demokratikus átalakulásáról val-

lott felfogásával. E szerint a népi demokratikus forradalom: 

a munkásosztály vezetésével széles osztályszövetség alapján 

létrejött békés, de nem osztályharc nélküli átmenet korsza-

ka. A szocializmushoz való elj'utásnak.  e:  népi demokratikus : 

útja az MKP politikai - stratégiai elveinek meghatározójá-

vá vált az. 1945 - 1947/48 közötti időszakban. Az MKP a pa- 

rasztság egészének megnyerésére törekedve a munkás --pa-

raszt:szövetség megerősitését tűzi ki célul.. E szövetséget 

a földreform alapozza meg,;  "széles paraszti tömegek fordul-
tak a koalíció balszárnya felé, közelebb kerültek a demok-

ratikus átalakulás vezetőjéhez, a kommunista párthoz."/Í/ 

1.
947/48-ig az MKP parasztpolitikáját alapvetően a demok- 

ratikus vonások jellemezték. A szegény - közép --és  gazdag- 
paraszti rétegek megnyerését a feudá4apItalista elemektől 

való leválasztás taktikájával kapcsolta össze.E paraszti ré-

tegek felé gyakorolt egységpolitikát a nagyfokú rugalmasság, 

az aktualitásokhoz való alkalmazkodás igénye tette sajátossá. 

E politikai gyakorlatnak megfelelő elméleti készség a reali-

tások figyelembevételét, s ezért a realitások befolyásolásá-

nak lehetőségét biztositotta az MKP számára. 



Ebben a politikai környezetben formálódik az MKP gépe-

sitéssel.kapcsolatos felfogása is. A földreform: következmé-

nyeként jellemzővé vált árutermelő parasztgazdaságok érde- 

keit tartja szem előtt,, kilátásba helyezi a földhözjutta-
tottak állami támogatását, kamatmentes kölcsönök és terme- 

ló2,eszközök..juttatását. A magántulajdonban lévő eszközök 

mellett szükségesnek tartja a földreform során állami ke-

zelésbe került igaerő és mezőgazdasági gépek tervszerű el- 

osztását is, ennek közösségi keretekben történő hasznosítá-

sát javasolja. "Tekintettel az állatállomány rendkivüli_le-

csökkenásáre és a mezőgazdasági gépek óriási hiányára, szö-

vetkezeti vagy községi formában meg kell szervezni az iga-

erő és gépek közös használatát." /2/ 6950: traktor, gőzeke 

és 6000 .cséplőgép kerül a földhözjuttatott parasztság "kol- 

lektiv tulajdonába." /3/ A födmüvesszövetkezetek, gépszö-

vetkezetek keretében müködtetett gépállomány egyrészt a ha-

gyományos szövetkezeti tip sok továbbélésének és új funkci- 

óinak lehetőségét jelezte, másrészt a kisparaszti mezőgazda-

ság ez irányban történő továbbfejlesztésének ás megerősité•- 

sének szándékát, a "kisüzemi._; mezőgazdaság agrárormáj ának" 

kiszélesitését. /4/ 

A koalíciós harcok történetébe beépülő parasztpolitika 

különösen az MKP, az MKP vezette Baloldali Blokk és a Füg-

getlen Kisgazdapárt közötti küzdelemben válik ütközőterület-

té. Az 1945-ös őszi országos választások előtt az MKP` 1945. 

szeptember 22-i választási programjában az újgazdák gazda-

sági támogatását,, az állat- és gépállomány fokozatos pótlá-

sát, a földreform befejezését helyezi kilátásba. A paraszt-

ság egységét, a munkás-paraszt szövetség megerősitését és a 

haladó értelmiség egyiuttmüködését hangsúlyozza a földesúri . 

és tőkés erőkkel. szemben. Az; 1945.  november 4-i nemzetgyű-
lési választásokon győztes FKGP ellen létrehozott Baloldali 
Blokk a FKGP jobboldali reakciós erői elleni közös fellépés 
kereteit teremti meg az MKP számára, 



Májust nyilatkozata a parasztság megerősitését, az újgaz-

dák segítését emeli ki. /5/ A koalíciós harcok:szempontjá-

ból kritikussá váló 1946-os évben az MKP III.kongresszusán 

leszögezi, hogy a munkásosztály védi meg a "termelőmunkán 

alapuló kismagántulajdont a harácsoló nagytőkével szemben, 

és megnyitja az útját a paraszti demokrácia kibontakozásá-

nak mind gazdasági, mind politikai, mind művelődési téren." 
/6/ Az MKP a parasztság érdekvédelmének hangoztatásával 

/a traktor €s mezőgazdasági kisgépek:, szerszámgyárak fej-

lesztése, a magánkézben lé-vő talajművelő- és vonógépek: évi 

kötelező szántásnormájának megállapitása r  a földmüves- és 

gépszövetkezetek kisparasztsághoz igazodó tevékenysége -

kölcsönzés,, javitás, karbantartás/ - bizonyitja.a paraszt-

ságért folytatott harc fontosságának felismerését. /7/'A 

népi demokrácia továbbfejlesztése a parasztság tömegeinek 

állásfoglalásán múlhatott. Az MKPnek a parasztság különbö-

ző rétegeiért folytatott harca a népi demokrácia társadalmi 

alapjának::kiszélesedését, s ezzel együtt az MKP politikai 

helyzetének stabilizálódását eredményezhette. E politikai - 

hatalmi harcban a gazdasági és politikai érvekkel való meg-

győzés egyaránt helyet kapott a feudálkapitalista restaurá-

ció elháritása, a földreform befejezése, a mezőgazdasági 

termelés normalizálása, az újjáépitési program kidolgozása 

és érvényesitése érdekében. 

A mezőgazdaság iga- és gépi erő igényét azonban az or-

szág gazdasági leromlása miatt nem tudták megoldani. Rész-
leges és átmeneti javaslatok, intézkedések csak részleges 

segitséget jelenthettek. Ezek az egyéni tulajdonban lévő 

állat- és gépállomány kölcsönzésének szabályozása, a gé p-

és földmüvesszövetkezetek felvásárló és elosztó jogának 

biztositása 1 továbbá kölcsönök, hitelek. Az a segitség, a-

mely ezúton juthatott a parasztság rászoruló rétegeinek, 

kevésnek bizonyult. 



4 	 ~- 

Az MKP hároméves tervjavaslata a párt agrárpolitikájá-

nak továbbfejlődését mutatja. A kisparaszti mezőgazdaság  

érdekeinek megfelelően fejti ki szövetkezeti politikáját is.  

A hagyományos szövetkezeti formák kibővitését a nagyszágó  

kistermelő és kisfogyasztó miatt tartja szükségesnek. Azzal  

érvel, hogy a nagyüzemi termelőmód hozamát az önkéntes szö-

vetkezés különböző lehetőségeivel képesek csak elérni a dol-

gozó parasztok. . A távlati célok miatt is igyekeznek megőriz-  
ni a közösségivé vált termelőeszközöket; a földmüvesszövet-

kezetek, gépszövetkezetek tulajdonába és kezelésébe keriilt 

uradalmi berendezések, gépek, épületek, üzemek müködtetését 

szövetkezeti keretben kivánják megtartani. Ez gazdasági szük- 

ségszerüség is, mivel a hároméves terv szerint a 2. és 3. év-
ben tud az ipar jelentősebb mennyiségű mezőgazdasági gépet 

előállitani. A beruházások 19,36 %-a jutna a mezőgazdaság-

nak. /8/ "A nagy cél: a dolgozók életszinvonalának feleme-
lése, a demokratikus Magyarország gazdasági alapjainak:új-

jáé :ps:tése csak a  szövetkezetek  céltudatos és nagyarányú fej-

lesztésével érhető el." /9/ A szövetkezetek ás magángazdasá- . 

gok párhuzamos fejlesztését lehetséges és szükséges folyamat-

nak fogják fel. A földmüvesszövetkezetek, gépszövetkezetek,  

termelő- és értékesitő, fogyasztási szövetkezetek nem a ma-

gángazdaságok ellenében, hanem azokat segitve épülnének be  

a népi demokrácia gazdasági alapjaiba. A szövetkezet a kis-

üzemi tevékenység nagyüzemi formákat felhasználó kiegészitő-

je; a kisparaszti gazdaság továbbfejlődésének az adottságok-

hoz igazodó reális koncepciója.  

A hároméves tervben a gépellátás új szervezeti formája,  

a géptelep, gépállomás megszervezésének gondolata  is megje-

lenik. A járási géptelepek rendszerének megszervezésére vo-

natkozó nagyszabású terv a mezőgazdaság gépesitésének új  

szempontú felfogását jelzi. 1947 és 1950 között 200 járási  
géptelepet 9000 traktorral,, 200 cséplőgéppel, 1300 szelek-

torral és egyéb gépekkel, berendezésekkel kivánnak felsze-
relni. /10/  
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A géptelepek - a későbbiekben gépüzemek,, gépállomások - 

az egyéniek és szövetkezetek állat- és gépi erejének ki-

egészítésére szolgálnak. A gépesités kiépülésétől a ter-

melés automatikus emelkedését, a parasztság életszinvona-

lának javulását, a falu elmaradottságának felszámolását 

remélik. /11/ A gépállomások a szövetkezetek részére ked-

vező feltételek biztosítását s az újgazdáknak az állam 

támogatását helyezik kilátásba. /12/ 

A hároméves terv még alapvetően az MKP demokratikus 

parasztpolitikájának szellemét tükrözi. A munkás- paraszt 

szövetség megszilárdulásét, az MKP politikájának népsze-

rüsitését várják a terv megvalósulásától. Erre annál in-

kább is szükség volt, mivel a tervjavaslat nyilvánosságra 

hozatala egybeesett a belpolitikai küzdelmek fokozódásá-

val.  A FKGP a koalíción belizli pozicióinak növelésére tö-

rekedve a baloldal nélküli kormányzásra tört. A válságot 

Nagy Ferenc kisgazdapárti miniszterelnök lemondása oldotta 

meg, akit köztársaságellenes összeesküvéssel. vádoltak.. Az 

MKP 1947. április 4-i határozata az ellenforradalmi jelle-

gű mozgalmak: leleplezését összekapcsolta falusi politiká-

jának népszerüsitésével. A MNFF pártjainak közös választá-

si nyilatkozatában a restauráció elleni közös fellépést 

hangsúlyozva a földreform és az államosítások megvédését, 

a mezőgazdasági érdekképviseletet, a paraszti magántulajdon 

védelmét, a nagybankok államositását, a közigazgatás de-

mokratikus reformját és a hároméves terv végrehajtását e-

meli ki. 

Az országgyűlési választások a baloldali pártok előre-

törését eredményezték. A választások után újra felerősödő 

koalíción belüli harcokat a Dinnyés-kormány megalakulása 

döntötte el. A jobboldal: elszigetelésére irányult a kor-

mány állásfoglalása a  nagybankok államositása,, a szövetke- 



zeti hálózat megerősitése, az újgazdák támogatása és a föld-

reform befejezése ügyében. Az 1MMSP 1948. február 12-én meg-

jelenő gazdaságpolitikai irányelve', a nemzetgazdaság átme-
neti jellege mellett foglal állást: a kapitalizmus útjáról . 

letérve lehetségesnek tartja a szocialista termelési viszo-

nyok: megteremtését. /13/ 	. 

Az Irányelvekben figyelemre méltó a mezőgazdaságot é-
rintő helyzetelemzés és az ezzel kapcsolatban kifejtett 

program változása.. Az egyik ilyen új vonás a gazdagparasz-

ti rétegre vonatkozik.. Elsőként fogalmazzák meg  program-

szinten azt, hogy "szükség van azonban a kulákréteg gazda-

godásának:és a falu többi rétegére gyakorolt befolyásának : 

korlátozására." /14/ A gazdagparasztság korlátozásának gaz-

dasági eszközeit helyezik kilátásba,, igy a feketézésben ős 
uzsoraüzletben résztvevők megbüntetése mellett az adóztatás 

növekedését /progressziv földadó/, a hitelnyújtás magas ka-

mathoz és szigorú feltételekhez való kötését, új traktorok 

és motoros gépek beszerzésének megakadályozását és a föld-

vétel megtiltását.. Megsemmieit'siiket azonban nem tartják 
aktuálisnak, mivel jól érzékelik, hogy a középparasztság 

egy része melléjük állrna, érts ez kedvezőtlenül érintené: a 

mezőgazdasági árutermelést is. 

A másik új elem a szövetkezeti mozgalom értékelésére 

vonatkozó állásfoglalás volt.. "A kisparaszti gazdaságok 

/'elsősorban az újgazdák, de a régi törpeparasztok tömegei 

is/ az egyéni gazdálkodás útján nemcsak megerősödni nem 

tudnak, de gazdaságukat fenntartani sem lesznek tartósan 

képesek. Ezek a rétegek: csakis a szövetkezetekben találják 

meg felemelkedésük lehetőségét. A szövetkezetekre döntő sze-

rep vár a faluban a magánkereskedelem és a kulákok befolyá-
sának visszaszoritására, a közép- és kisgazdaságok racio-

nális, a modern technika felhasználását lehetővé tevő újjá-
szervezés terén." /15/ 
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A szövetkezést azonban ekkor még a fokozatosság elvének .a 

megtartásával képzelik el úgy, hogy a beszerzést, értéke-

sitést a termeléssel összekapcsolva pl.a mezőgazdasági esz-

közök, gépek közös használatát terjesszék el, a magántulaj-

dont képező földek "közös megművelése fokozatosan tért hó-

ditson." /16/ A Szövetkezést a burzsoá- és kulákrétegek el-

lenében,: az újgazdák érdekében szorgalmazzák. A szövetkeze-

ti mozgalom célja "mezőgazdaságunkat átvezetni a kapitaliz-

mus vágányáról a szrializmus vágányára." /17/"Mig a három-

éves terv lehetségesnek tartja az egyéni gazdaságok és a 

szövetkezetek egymásmellettiségét, az 1948. februári szö-

vetkezeti irányelvekben a magángazdaságok szövetkezetekbe 

való tömöritésének.gondolata nyer megfogalmazást,, amely a 

szocialista átmenet fontos eleme. 

A harmadik új vonás a mezőgazdasági állami szektor je-

lentőségének és parasztságra gyakorolt hatásának. hangsúlyo-

zása. Az állami gazdaságokat mintagazdaságokká kivárják fej-

lesztenii "másrészt meg kell kezdeni az állami traktor- és 
géptelep szervezését." /18/ Az állami tulajdonforma növelé-

se a mezőgazdaság termelőviszonyainak szocialiata jellegét 

erősitené. A gépesités tervében is kettős szempont érvénye-

sül, egyrészt a mezőgazdasági termelés fejlesztése, másrészt 

a szocialista átmenet feltételeinek a megteremtése a mező-

gazdaságban is. A gépesités e politikai és gazdasági szem-

pontú indoklását feltétlenül befolyásolta a Szovjetunióban 

megvalósult gyakorlat.- Az ottani kollektivizálás igazolta 
a gép- és traktorállomások szükségességét. Nézetük szerint 

a szegény- és közarasztság, továbbá a kolhozok között a 
gépállomások hid szerepet töltenek: be: a társas, kollektiv 

gazdasági formák elterjesztését népszerüsitik. Ezért hang-

súlyozzák, hogy "... fejleszteni kell' a gép- és traktorál-
lomások rendszerét, amely az új technika elsajátitásában 
és a munka kollektivizálásában segitségére van a paraszt-

ságnak." /19/ 



Az előbbiekben érintett mindhárom elem az MKP agrárpo-

litikájában, igy parasztpolitikájában is a szocialista for-

dulat feltételeinek kialakitását, előkészitését, meggyorsi- 

tását jelzik. 

Az.  események felgyorsulását kifejezi az is, hogy alig 

három hónappal később, az 1948. április 22-én megjelenő 

MKP Szövetkezeti Irányelveiben a kulákkorlátozásra vonat-

kozó februári elvek tovább bővülnek. A kiéleződő politikai 

harcban a szövetkezeteket a kulákkorlátozás egyik fontos 

eszközének tekintik. Ugy vélik:,, hogy a szövetkezetekbe be-

épiilt a falusi és a városi burzsoázia, amely a szövetkeze-

tek kapitalista jellegét erősíti.: Ezért a kulákokat a szö- 

vetkezetekből ki kell zárni, a szövetkezeti és az állami 

szektor közötti kapcsolatokat pedig szorosabbra kell fűz-

ni.- "Miinél számosabb és erősebb szálak fUizik a szövetkeze-

teket a népi demokrácia államához és mezőgazdaságunk ál1a-

mosi .tott szektorához /hitel, gépszolgálat stb./, annál ki-

sebb lesz a tőkés befolyás a szövetkezetekre, annál inkább 

töltik be szerepüket a kapitalizmus felszámolása, különö-

sen a falu szocialista  fejlődése terén." /20/ 

A szegény- és kisparasztság támogatásának szövetkezeti 

formában é"s gépállomások segitségével megvalósitandó kon-

cepciója az MKP, majd az MDP nyilatkozataiban összefonódva 

törés nélküli következetességgel jelent meg. "Az iga hiá-

nyát szenvedő szegényparasztság szövetkezeti mozgalmának . 

fejlesztése, az egész mezőgazdaság új technikai bázisának 

megteremtése szempontjából. a legdöntőbb feladat az állami 

mezőgazdasági gépüzemek felállitása. A traktor és egyéb 

mezőgazdasági nagygépek /cséplőgarnitúra, szelektor/ el-

osztását magánosok részére meg kell tiltani." /21/ 
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A szövetkezeti mozgalom, a gépáJiromások megalakitása, a  
szegény- , és kisparasztság támogatása és a gazdagparaszti  
rétegek korlátozása összefüggő kérdéssorozatot alkotott,  
s felvetette együttes s egyidőben történő megoldásukat.. Ez-

zel kapcsolatban politikailag újraértékezik a párt közép-

parasztsághoz való viszonyát is. "A kulákságnak mint osz-

tálynak a korlátozása és fokozatos kiszoritása megköveteli,  
hogy a középparasztsággal való szövetségcinknek új tartal-

mat adjunk, hogy ezt a szövetséget megszilárditsuk.és a  
már eddig is meglévő feladatok mellé a kalákkizsákmányolás  
elleni fokozottabb harc szolgálatába állitsuk." /22/ Ez a  
harc lesz az alapja nézetük szerint a tsz-ek létrehozásá-

nak, s az állam által rendelkezésükre bocsátott magas gé-  
pi technika, nemesitett vetőmag, kedvező termelési szerző-  
dések, előnyös hitel és adókedvezmények nyújtásának. Az  
MSP szövetkezeti politikájának fontos eleme az önkéntes-

ség. Ezt az MDP is átveszi programnyilatkozatába: "minden  
kényszertői mentes, a teljes önkéntességen alapuló mező-

gazdasági szövetkezetek" létrehozását szorgalmazza a sze-

gény- és középparasztság gazdasági és társadalmi felemel-

kedése céljából. /23/ A szegény, kis- és középparasztságra  
alapozott szövetkezeti mozgalomból kizárják a gazdagparaszt-

ságot, igy korlátozásuk gazdasági módszerei egyúttal poli-

tikai- társadalmi j ellegüek is. 1949 ,, el:e jén határozattá e-
melik a  szövetkezetek  megalakitását, a kulákság likvidáZá ~.- 
sát pedig 1952-ig tervezik. /24/  

1947-48-ra tehát az eddig jellemző demokratikus és egy-

ségpolitikát kifejező elvek köre egyre sz$kül, a szegény-,  
kis- és középparaszti rétegek támogatása mellett meghirde-

tik a gazdagparasztság korlátozását. Ezek a jelenségek  
1948-tól válnak mind jellemzőbbé:, s összefüggnek a párt,  
demokratikus osztályszövetségről, parasztpolitikáról, a ko-
alíciós kormányzásról, a népi demokrácia államáról és a  
nemzetközi helyzetről vallott korábbi nézeteinek a megvál-
tozásával.  
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A népi demokrácia államhatalma, a munkás- paraszt de-

mokratikus diktatúra eddigi formájában nem alkalmas a szo-

cialista fordulat véghezvitelére az MKP vezető ideológusai 

szerint. A szocialista fordulat csak a szovjet tipusú pro-

letárdiktatúrával következhet be.Ezért államszervezetünket, 

politikai felépitményünket a proletárdiktatúra szovjet ti-

pusához kell köz.eliteni ..-. Ez  együttjár az egypártrendszer 

kialakításával, az állam erőszakszervezet jellegének erő-

sitésével, amelyre a hazai és a nemzetközi osztályharc 

szükségsz :erü éleződése miatt van szügység. Szabó Bálint sze-

rint:. i A proletárdiktatúrának a szovjet rendszerrel való 

azonositása, gyakorlatilag a proletárdiktatúra más formái- 

nak tagadása, az osztályharc szükségszerű és állandó éle-

ződéséről felállitott sztálini tétellel együtt eszmei alapul 

szolgált az adminisztrativ módszerek eluralkodásához, a tör-

vénysértő perek lefolytatásához. és szerepet játszott a po-

litikai, a gazdasági,,a kultúrális életben sokasodó torzu-

lások létrejöttéhez." /25/ 

1 .947/48-tói ezért változik meg az MKP, majd-az MDP'pa-

rasztpolitikája is. A  demokratikus vonásokat háttérbe szo-

rító diktatórikus elemek  a  paraszti magántulajdon ellen, . 

elsősorban a gazdagparaszti tulajdon: ellenében válnak.kor-

látozó majd felszámoló jellegűvé . A szövetkezeti politika 

eddigi demokratikus elvei is átalakulnak. Az "Önkéntesség, 

türelem, fokozatosság, példaadás, társadalmi. támogatás o- 

lyan elvek voltak, amelyek nemigen fértek össze az ország 

elé ál irtott fő célkitüzésékkel de  a tulajdonviszonyok egy-

idejii,, gyors és radikális átalakitásával." /26/ A szocia-

lista viszonyok mielőbbi megteremtése érdekében megnövel-

ték a párt- és az állami szervek irányitó szerepét; a d-

rekt gazdaságirányítási rendszer kialakitását siettették. 

Lekerült a napirendről a kisparaszti agrárátalakulás demok-

ratikus reformjának továbbfejlesztése,." és helyébe a me-

zőgazdaság nagyüzemi átalakitásának feladatát" állitották. 

/27/ 
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A gépesitésnek a kisárútermeléshez igazodó felfogását pe 

dig felváltotta a kollektivizált szocialista mezőgazdaság 

igényeinek a kiszolgálása. 

Az új helyzetben az MDP 1949.július 10-i Országos Szö-
vetkezeti Konferenciáján az alábbiakban pontositják és vég-

legesitik a létesitendő gépállomások feladatai: 
" a nagyüzemi termeléshez szükséges korszerü gép felsze-

reléssel, a termelőszövetkezeteknek biztositott anyagi 

előnyökkel, a mezőgazdasági üzemszervezés és termelé"s te-

rén nyújtott szaktanácsadással segiti, szervezi, fejlesz-

ti a termelőszövetkezeteket, előmozditja a kezdetleges ter-

melési eszközökkel korszerűtlen gazdálkodást folytató egyé-

ni parasztgazdaságok áttérését a számukra és az ország szá-

mára sokkal  előnyösebb  és jövedelmezőbb nagyüzemi gazdál-

kodásra. Az állami mezőgazdasági gépüzem eszköz a falusi 

kizsákmányolók gazdasági és politikai hatalmának korláto-

zására, visszaszoritására és megszüntetésére, s egyben a 

tervszerü gazdálkodás megvalósitásának egyik legfontosabb 

eszköze a mezőgazdaságban." /28/ 

Ez a gépállomási feladat- és szerepkör az 1948 utáni idő-
szak történetében válik az MDP agrárpolitikai elveinek és 

gyakorlatának részévé. 

A gépállomások előtörténete majd megalakulásának és be-

indulásának folyamata azonban magán viselte a kommunista 

párt agrárpolitikájában végbemenő változások és módosulá-

sok ellentmondásait; kifejezte a párt parasztpolitikájának 

alakulását, e politika megvalósitásának nehézségeit, a szo-

cialista fordulat utáni korszak ellentmondásait és konflik- 

tusait. 
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It. A scépállomások mégalakuzása.. i.ránYitásaT kapcsolataik 
jellege  

1947 elején fehállitják:az:Állami Mezőgazdasági Gép-

szolgálatot, majd a gépállomások megszervezésére kerül sor.. 

1948. 	végére 110 gépállomás m'ködik az országban.. /29f 

A gépáiomások'telepitésekor igyekeztek figyelembe ven-

ni a  földhözjuttatottak számát egyrészt,, másrészt azt, hogy 
nagyüzemi gazdaság, uradalom működött- e ott, é 'pületek, .esz-

közök mennyiben  állnak. rendelkezésre.: Fenek  megfelelően . 

nagyjából a gépállomások két tipwsa alakult ki: az egyiknél 

üzemi épületeket és irodaházat építettek,, a másiknál volt 

uradalmak é `pül .eteit használták fel.. /30/ A gépállomások te-

lepitésének e kétféle szempontja mellett, egyéb tényezőket 

is igyekeztek figyelembe venni. Ezt a Békés megyei mezőberé-

nyi gépállomás telepitésének adatai bizonyitják. Vizsgálato-

kat végeztek a talajviszonyokról .,, a meglévő igaerőről, a csa-

padékviszonyokról,, a gépszükségletről, a közlekedésről, to-

vábbá az energia- és a vizellátásról is. /31/ A helyzetfel-
mérés ellenére azonban gyakori az átgondolatlan telepítés, 

igy később jónéhány gépállomást szüntetnek meg, vonnak össze, 
vagy módositják helyüket. Ezekre a módosításokra azért is ke-

rült sor, mint ahogy ezt a Békés megyei gépállomások példája 

is igazolja, mert 1951-52-re készül csak el a megyék gépál-

lomásainak hálózatfejlesztési terve. Ennek érvényesítése so-

rán jónéhány gépállomási telephelyet módositanak, szüntet-

nek meg, illetve vonnak össze, mert a működés feltételei nem , 

biztositottak.. /32/ Megszüntetik a megyében többek között a 

bocsai, ecsegfalvi, dobozi, szabadkigyósi, kunágotai gépál-

lomásokat, a többit viszont bővítik, korszerüsitik. 1953-ra 
stabilizálódik a gépállomások száma, a megyében 27, az or-

szágban 364 gépállomás müködik. /33/ 
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Kiépülési :három szakaszban megy végbe: 1948-52 és 1953-

59 között, 1960::-tól az 1960-as évek végéig.. /34/ 1960-ban 

245-re,  csökken  számuk az országban.. Megoszlásuk a megyék 

között a következőképpen alakult: /35/ 

A Képállomások száma 19.60-ban 

/árszágos adatok/ 

Megyék A gépállomások: száma 

1.  Pest 16 

2.  Nógrád 8 

3.. - Reves 9 
4.  Borsod 19 

5.  Szabolcs-Szatmár • 16 

6.  Hajdú Bihar 18 

7.  Szolnok 18 

8.- Békés 12 

9, Csongrád 11 

10.  Bács-Kiskun 18 

11.  Tolna 10- 

12.  Baranya 12 

13.  Somogy 1.5 

14.  Komárom 6 

15.  Fejér. 12 

16.  Veszprém 10 

17.  Zá1a 8 

18.  Győr-Sopron 15 

19.  Vas 12 

Összesen. 245 

Nagyobb gépáfl  omási beruházásokra 1954-55-ben került 

sor. Az 540-303/2/1954 MT határozat a fejlesztés okait e-

lemezve a mezőgazdasági termelés stagnálását emeli ki. 



A helyzeten a gépállomások termelési feltételeinek" a javi-

tásával ., a gépesitettség növelésével kivárnak változtatni. 

Az új beruházások elhatározásakor körültekintőbben járnak 

el: általában megvizsgálják és felmérik a gépállomások kör-

zeteit, gépparkját, évi teljesítményeit, évi költségeit és 

munkaerő szükségletét.. Ennek megfelelően háromféle gépállo-

más típust alakítanak ki, melyek az erőgépek számában, a 
körzetükhöz tartozó területek domborzati viszonyaiban kü-

lönböznek:alapvetőén egymástól. /36/ 1955-ben  kommunális 

létesitményekkei, viz- és villanyvezetékekkel, iizemanyag-

tárolókkal bóvitik:a gépállomásokat. /37/ A gépállomások 
átadására ünnepség keretébem került sor.. Képviseltette ma-

gát az Állami Mezőgazdasági Gépüzem Központ, a helyi gépál-

lomás, a községi tanács, a DÉFOSZ, az MDP', a föl .dmüvesszö-

vetkezet s a Függetlenségi Népfront... Mindezzel hangsúlyozni . 

kívánták a gépáliomás*gazdasági ., politikai, társadalmi fe-

legősségé't, szerepét, amelyet a falu életé iben kell betölte-

niük. 
A megyei gépállomások feIügyeleti szerve az Állami Mezőgaz-

dasági Gépüzem Megyei Központja lett.. A Földművelésügyi Mi-

nisztérium 1951-ben az alábbiakban jelölte meg feladatait: 

n... a gépállomások munkájának helyes irányi rtása és ellenőr-

zés. út Tán előmozditsa a fejlett agrotechnika alkalmazását, 

a dolgozó parasztok: és a gépállomások közötti termelési.kap-

csolatok megerősitésé 't,.a termelőszövetkezeti mozgalom ki 

szélesitésé"t, a termelőszövetkezeti sgazdálkodás megszilár- 

ditását. Mindezzel segíti a mezőgazdasági.termel .és szocialis-

ta átszervezését=.. Ennek érdekében vállalati tevékenységének 

legfőbb célkitüzése termelési, szerződési . , önköltségi tervé-

nek teljesítése, a vállalati rend és ügyviteli: fegyelem meg-

szilárditása,, a gondjaira bízott állami vagyon megőrzése, a 

Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a Minisztertanács és a Föld-

müvelé:sügyi Minisztérium határozatainak:és rendeleteinek vég-

rehajtása." /38/ 
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A Megyei Központ felettes szerve a Földmüvelésügyi.Mi-

nisztérium,. ennek költségvetési gazdálkodásához tartozik.  

1952. 1.1-én az Állami Mezőgazdasági Gépüzem egyesülés jel-

lege megsziinik, a megyei VB. Mezőgazdasági Osztályán gépál-

lomási csoportot hoznak létre, ez lesz az irányitó szerv. A 

gépállomások megyei központjait a Megyei Tanács VB Mezőgaz-

dasági Osztályába szervezetileg is beosztják. /39/ 

A megyeköz.pontvezetőt a földművelésügyi: miniszter ne-

vezte ki. A megyeközpontvezető különböző csoportjaival irá-

nyította a megyei. gépállomásokat. Ezek a csoportok.s a hoz-

zájuk tartozó dolgozók a következők: /40/ 

Megyeközpontveze ;tő 

szem€lyze- 

zeti előadó 

miuszaki 

csoport 

terv-és üzem- 

gazdálkodási 

csoport 

pénzügyi és 

számviteli 

csoport 

munkaügyi 

csoport 

vezető vezető mező- főkönyvelő munkaügyi 
mechanikus gazdász szám- és erőadó 
és helyet- tervelőadó pénzügyi ea. időmérő 
tese üzemgazdasági admin. előadó 
anyaggazd. előadó bérszámfejtő verseny- 
előadó statisztikus irattáros előadó 
gk.elóadó előadó házipénztár- okt. .ea. 
admin.- gépir6 kezelő gkv. 
gépiró kontirozó 

gépállomás 
könyvelés 

altiszt 
takaritó 
gé piró 

Az alkalmazotti, adminisztrativ létszám nagysága bürokrati-
kus ügyintézésre utal,; s az irányitás és az ellenőrzés szét- 

aprózottságát eredményezhette. 

A gépállomások zrányitása tehát az állam által meghatá-

rozott, tervutasitásos, direkt gazdaságirányitási rendszer-

be illeszkedett be. 1948 és 1957 között költségvetősből gaz- 
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dálkodó vállalatok.. Ez-  a szervezeti rendszer az 1956-os el-
lenforradalom után változik. meg. A kormány mezőgazdaságfej-

lesztő politikájával együtt az irányitás is fokozatosan át-

alakul. A gépállomás a Megyei Tanács VB felügyeletéhez tar-

tozik mint minisztériumi vállalat, de önállósága nő. 1957. 

április 1-től vállalati önálló elszámolás alapján  kiadásai-
kat bevételeikből fedezik. Üzemi és pénzügyi terveiket a föld-

müvelődésügyi miniszter által meghatározott néhány alapvető 

mutató alapján készitik el. / termelési érték, költség, nye-

reség vagy veszteség, béralap stb./. A decentralizáció ered-

ményeképp az ügyintézés is egyszeríisödik. /41/ 

Főldmüvelésügy 1i Minisztérium 

Megyei anács VB 

GéPAllomások Igazgatósága 

tervosztály pénzugyi osztály ütemgazdasági üzemszervezési 
osztály 	osztály 

A gépállomások munkakapcsolataikat szerződésekkel ala-

kitották.ki.. Egyéi dolgozó parasztokkal, termelőszövetkeze-

tekkel, termeiőszővetkezeti csoportokkal, állami vállalatok-

kal s egyéb káziil etekkel szerződtek.. Az egyéni gazdákkal  egy 

egész gazdasági évre, vagy csak az egyes gépi munkák.elvég-

zésére kötöttek szerződést. Gépeket, üzemanyagot és a kezelő 
személyzetet a gépállomás biztositotta. /42/ A termelőszövet-

kezetek és a gépállomások közti szerződés alapja a termelő-
szövetkezetek tervének teljesitése és a gépáTlomásokkapaci-

tásképessége volt. A gépállomások adták a gépparkot; a keze-

lő személyzetet a gépállomások és a termelőszövetkezetek kö-

zösen bíztositották.. A termel.őszövetk.ezetek a gépájrlomással 
kötött szerződésben vállalják a gépállomási munkadijak kifi- 

k zetését pénzben és terményben. Szükség esetén a tulajdonuk-

bán lévő gépeket a gépállomás rendelkezésére bocsájták. /43/ 
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A gépállomások számára viszont előirták, hogy gépeiket az 

agrotechnikai követelményeknek megfele1ően.müködtessék, a 

jó minőséget és a határidőket garantálják. A gépállomás kö- 

teles a helyes vetésforgó szabályait betartani, a legelő-

és öntözéses gazdálkodás,, a termés- és az állati termésho-

zamok és szaporulatok nöjrelését elősegiteni. /44/ 

A termelés megszervezésére tehát pontos előirások vol-

tak. A gépállomások termelébt tervet készitettek. A terme-

lési terv tartalmazta az erőgépállományt, a munkagépek s e-

gyéb eszközök: állományát, a teljesitménytervet, a traktor-

munka- és egyéb munkák termelési terveit, a vontatási és 

szállitási munkák összesitett tervét. Az egyes gépáTTomások 

üzemi részletterveiben a gépállomáshoz tartozó termelő -szö-

vetkezetek, községek, városok vetésterve, a termelőszövet-

kezetek gépzmunka igénye is szerepelt. /45/ 

A tervek előkészitését központi előirások szabályozták. 

Az országos terveket megyei majd gépállomási szintre bon-

tották le,  igy a helyi körülmények, igények, adottságok má-

so •drendiiekké válhattak. A gépállomáson belüli tervezésben 

előfordulhatott, hogy a gépelomási tervet nem mindig bon-

tották le brigádokra, traktorosokra,. mnnkagépkezelőkre .,igy 

akiknek a tervmutatókat teljesiteniük kellett,  gyakran nem 

ismerték azokat. /46/ A gépállomások és a termelőszövetke-

zetek terveit sem mindig egyeztették, holott a kettő egy-

másraé .püiés e az együttmüködés legfontosabb alapfeltétele 

volt. /47/ 

A gépállomások igazgatói egyszemélyi. felelősséggel tar-

toztak vállalatuk gazdálkodásáért, hatáskörük mégis viszony-

lag csekély, az ügyek intézése túlságosan centralizált. A 
gépállomás igazgatójának foga volt egyszemélyi felelősséggel 

vezetni gépállomását.- 
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Felelős a körzetérbe tartozó termelőszövetkezetekért. Önál-

lóan képviseli üzemét harmadik. személyekkel. szemben biró-

ságok, hatóságok előtt. Biztositania kell a gépállomás terv-

szerü és gazdaságos müködését, a tervfeladatok teljesitését. 

A tsz-ekkel, egyéniekkel, állami vállalatokkal a gazdasági 

és,a politikai kapcsolatok alakulásáért is felelős. Minden. 

rá tartozó ügyben utasitásokkal intézkedik. /48/ 

A gépállomások ellenőrzése gyakori.  /49/ Az ellenőrzések 

a termeléssel, a termelés irányitásával, szervezésével, a gé-

pek üzemeltetésével, javitásával, a munkaidő kihasználásával, 

a bizonylati fegyelemmez, a társadalmi tulajdon védelmével 

és a munkafegyelem alakulásával foglalkoznak általában./50/  

A gépállomások: irányitását, szervezetük. kialakitását és  

kapcsolatrendszerüket számos olyan vonás jellemezte, amely 

gazdasági függőségükhöz vezetett s müködésük üzemi zavarait 

növelte,  . 

A gépA31  omások mint  vállalatok  az állam hivatali- és gaz-

dasági intézményeinek hálózatába épültek be. A függőség  a-

zonban. politikai. helyzetüket is jzeliemezte, amely a gépái--

lomási feladatkör kijelöléséből természetszerüleg követke-

zett. A politikai természetü feladatok  végrehajtásáért al- 

só szinten a gépállomási alappártszervezetek feleltek. A 

politikai feladat az ún. hármas elv alkalmazásához kapcso-• 

lódott: ez a kulákság korlátozását, a középparasztsággal 

való szövetség kialakitását s a szegényparasztság támogatá-

sának a megnyerését jelentette. /51/ Gerő Ernő egyértelmii 

megfogalmazásában a lényeg, hogy "megszüntessük országunk- 

ban népgazdaságunk kettős alapját olymódon, hogy mezőgazda-

ságunkat felzárkóztassuk szocialista nagyiparunkhoz, hogy a 

kisparaszti gazdaságok helyett megszervezzük a szocialista 

nagyüzemi gazdaságok rendszerért,, s eközben korlátozzuk, ki- 
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szoritsuk, majd felszámoljuk az  ennek útjában álló leg-

nagyobb számú kizsákmányoló osztályt, a kulákságot."/52/ 

A hármas elv érvényesülését a kollektivizálás függvényé-

ben szemlélték. E tekintetben a korábban kialakitott néze-

tek:további. radikalizálódásáról van szó, hisz a gazdagpa-

rasztság korlátozása átmenet nélküli felszámoló politikává 

vált, ' a fokozatosság és önkéntesség elveit pedig a valóság-

ban nem . tartották be. 

]fiz elvek: végrehajtását a párt hierarchikus szervezeti 

rendszere biztositotta. E rendszer is a függőségre ala-

pult; a gépállomási alappártszervezetek ellenőrzését a 

járási, városi és megyei pártszervezetek, bizottságok vé-

gezték. 
A gépállomások pártszervezetei a termelőszövetkezetek párt-

szervezeteit ugyanilyenmódon kapcsolták be ebbe a lánco-

latba, mivel azok megszervezését, müködé'sét ők irányítot-

ták. A parasztpolitika végrehajtásának :ellenőrzését a me-

gyei pártszervezetek megyei bizottságai végezték. Heti ér-

tékeléseken foglalkoztak.a gépállomások gazdasági és poli-

tikai tevékenységének alakulásával. A megyei tanácsok po-

litikai osztályai is felügyelik a gépállomások politikai 

munkáját.. 1955-ig a gépállomásokon a politikai helyettesi 

rendszer, utána a függetlenitett párttitkárok látták el a 

politikai- ideológiai feladatokat. /53/ 

A gépállomások tehát politikai szempontból  is  függő 

helyzetbe kerültek.. A korszak: gazdaságpolitikájának mező-

gazdaságra hátrányos intézkedéseit tehertételként viselik : , 

s termelő tevékenységűk eredményességét, feladataik végre- 

hajtását veszélyeztetik. Ezt a müködésiikkel kapcsolatos 

üzemi problémák széles köre  igazolja.  
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III.. A itépáliomások müködésének: üzem. zavarai 

1.1 A gépáll  omány 

A megalakuló gépállomások gépparkja egyének, közületek 

-gépállományából s legnagyobb arányban állami beruházások-

bél származott. A Népgazdasági Tanács rendelete szerint 

minden nagyobb mezőgazdasági gép, akár üzemképes, akár nem, 

állami vagy csoporttulajdonba kerül. Igy a magántulajdon-

ban lévő nagyobb mezőgazdasági gépek is kisajátitás, le-

foglalás vagy felvásárlás útján kerülhettek gépállomások, 

államigazdaságok és szövetkezetek tulajdonába. A kisajá-

titás és lefoglalás oka és ürügye, a végrehajtás formája 

általában adóhátralék volt. A különböző adók elsősorban a 

gazdagparasztságot sújtották, igy ezúton gépeik megszerzé-

sére is  lehetőség nyilott. Gazdasági korlátozásuk egyik 
eszköze termelőeszközeiktől való fokozatos megfosztásuk 

Tett. Ennek folyamán sem tartották be azonban mindig a tör-

vényes előirásokat. A lefoglalt arató-, cséplő- és daráló-

gépek, traktorok ellenértékét nem mindig számították be a-

dóhátralékukba. Felvásárlás esetén is előfordult, hogy az 

eszközök, gépek ellenértékét nem kapták meg a volt tulaj-

donosok. A Békés megyei kevermesi Kiss József panasz leve-

T .ében irja: "` Már kénytelen voltam a Fö]dmüvelési minisz-

ter elvtárshoz fordulni, az utasitotta a gazdaság vezetőt, 

vegyen fel beruházásra hitelt és fizessen ki már.... Kérem 

a gépállomás vezető elvtársakat, hass anak oda, hogy Gelek- 
tor garneturom ki legyen fizetve." /54/ A módosabb gazdák., 
géptulajdonosok mellett  a középparasztok egy részére is ki-

terjesztették ezt az eljárást, ezért elég széles körben 
keltett visszhangot és váltott ki ellenérzést az eljárás 

drasztikussága. A Legfelsőbb Biráság 1 .954-es határozata 

kénytelen végill is megerősiteni a szövetkezeti vagy álla-

mi tulajdonba került gépek új tulajdonjogát. Mezőgazdasági 

ingatlan , épület, felszerelés nem kerülhet vissza a volt 
tulajdonoshoz, mert "A dolgozó parasztság gazdasági fele-

melkedésének: további szakaszában a mezőgazdaság szocialista 
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átalakitása, a termelőszövetkezeti csoportok  létrehozása 

és megerősitése a  feladat,"  Ezt a célt szolgálják " az ál-

lami gazdaságok, mezőgazdasági gépállomások is."  Minden 

követelés a volt tulajdonos részéről nem más, mint az "osz-

tály-ellenség olyan tevékenysége...., amely arra irányul,hogy 

a termelőszövetkezetek vagyoni megerősödését, zavartalan 

termelő munkáját akadályozza, és ezzel az ország szocialis-

ta fejlődését hátráltassa" /55/ A magánkézben lévő nagyobb 

gépek igy kerülhettek: gépállomásokhoz is. Az állam közvet-

len, adminisztrativ jellegű beavatkozása a mezőgazdaság tu-

lajdonviszonyaiba a gépállomásokat is érintette, a folya-

mat részeseivé tette. 

A' mezőgazdasági gépi beruházások alkották azonban a gép-

állomások gépállományának -zömét. A beruházásokat központi-

lag állapitották meg, ezért előfordulhatott, hogy a helyi 

sziikségleteknek a gépek területi elosztása, összetétele nem 

felelt meg. 1950 és 1953 között bár növekszik a mezőgazda-

sági beruházások összege, ezen belül a gépesitésre forditot-

tak aránya viszont csökken.. /56/ 

Mezőazdasági.beruházások.: 1950-1953.  
millió Ft /országos adatok/ 

Év Növényter- 
mesztés 

Erdőgaz- 
daság 

Állatte- 
nyé 'sztés 

Gépesi- 
tés 

Mezőgazda- 
sági  beru-
házások 
összesen 

1950. 116,5 111, .7 216,0 50.6 0-  950,5 

1951. 310,2 195 , 8 461, 6 418,0- 11385,6 

195 2. 586,4 206,8 874,,6 368,2 203 6,0 

1953. 697,2  282,1 869,3 371,9 2220,5 

Együtt:1710,3 796,4  2421,5  166144 65 92,6 
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1950. 12,3 11~ 8 22,7 53,2 100,0  

1951. 22,4 14„1 33,3 30,2 100,0  

1952. 28,8 104.2 42,9  18 A1 100,0  

1953. 31,4 12,7  39,1 16,8  10.0,0  

Együtt: 25,9 12,1 36,7 25,3 100,,0  

1950-53 között az I. ötéves terv szerinti ütemezésből a gé-
pi beruházások: kisebb hányada teljesül általában, kivéve a  

traktoros vetőgépet és az arató- cséplőgépet. /57/ ' 
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1953 után több gépet helyeznek üzembe, mint 1 .953 előtt. 
A traktorállomány 1955-re több mint '30 %-kal nő, ezen be-
sül még jelentősebb az universal traktorok növekedése. A 
munkagépek összetétele korszerüsödik.. /58/ 

Üzembehelyezett Génállomány 

/országos adatok / 

Lv Traktorok 
Ebből:unive.r- 
sal traktorok 

Traktor- 
ekék 

.. 

Kultivá- 
torok 

Arató- 
cséplő- 
aé a 

Kévékötő-
aratógé- 
nek 

szám / darab 

1950-53-as 
átlaga , 

évek 
2161 297/a 2210 815 449 755 

1954 4556 1190. 3130' 1393 
2455 

371 
380 

549 
615 1955 6613 250.6 5715 

/a 1953. évi adat 

1955 ben a traktorállomány 20.%-a már universal traktor.• 
Ez az arány 1954-ben 12 % volt. A traktorállományhoz viszo-
nyitva azonban  kevés a munkagép. Ez a kedvezőtlen_ arány 

19'55-ben még tovább növekedett, 100 traktorra kevesebb mun- 
kagép jutott 1955-ben,  mint 1954-ben. /59/ 

Mezőgazdasági néni beruházás  

1954-1955. /országos adatok/ 

Gépi 1 .954 f 	1955 1 .956.dec.31. 
1954.dec.31 . . 
százalékában december 31-én/darab 

Traktor 1.7.670- 23.645 133,8 
Ebből:universal 2.146 4.872 221,0 
Traktoreke 15.545 1 -9.254 133,9 
Traktortárcsa 11.588 12.0 .08 103,6 
Traktoros kul-
tivé.tor 4.881 7.489 1 .59,4 
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Traktaros vetőgép 5.394 5.391 99~ ,9  

Kévekötő aratógép 3.556 4.205 117.9  

Arató-cséplőgép 2.274 2.227  97,9  

Csépl.8gép  I1 .85S  12.325 

1.820 

103,9  

346,0  Traktoros fükasza 52 6 

Répakfiszedő 1kieme2ő/ 47 270 574,5  

Burgonyakiszedő 83  l07 128,9  

Az MDP a termelőszövetkezetek támogatását az egyoldalú  

gépesítéssel megoldandónak vélte. A 8 m4"i1!sárd  Ft mezőga-

dasági. beruházásnak a felét gépesítésre szándékozták ezért  

fordítani. Az MDP 1951. februári II. kongresszusán a mező-

gazdasági termelés 50 %-os felemelését irányozza elő. A me-

zőgazdasági beruházás azonban 12,9 %- alatt,maradu.../60:/  

A beruházások eredményeképpen a gépállomások összes trak-  

torállománya az ország összes traktorállományának 63,4 %-át  

éri el 1956-ban, ez az arány lényegében 1959-ig változatlan  

marad. /611.  

A aépállomások traktorállománya  

/országos adatok/  

Év Traktorok. száma 
darab 

Gépállomást traktorok az  
országos traktorállomány  

%-ábarr  

Összes szántó univerzá- 
lie  

Összes szántó univer-
zális  

1954. 11241. 10385 856 63 :6 66,8 39,8  

1955. 14850: 12485 2365 62,8 66,5 48,5  

1956. 16152 13443 2709 63,4 67,6. 48,4  

1957. 15624 12944 2680: 59,5 65,9 40,6  

1958. 15304 12090 3214 57,4 64,6 40,4  

1959.. 18914 12601 6313 63.3 66,3 55,6
.  
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A Békés megyei sajátosságok és adottságok némiképp kü-

lönböznek az országos helyzettől. Békés megyében 1949 és  

1958 összevethető adatai az összes traktorálrlomány növeke-

dését illetően dinamikusabb és nagyobb arányú volt,mint az  

ország összes-traktorállományának növekedése ugyanez; idő-
szakbari. Az  országban ez időszak alatt kb kétszeresére,Bé.-

kés megyében viszont nyolcszorosára növekedett az összes  
traktorállomány. /62/  

A mezőgazdáság gépállománvának alakulása  
/ fv végi, országos adatok/ 

Év-  Traktor Traktoregység Egy traktorra 
jútó.szántóte- 
rül.et: 

Egy traktoregy-  
segre jutó szán-
tóterület  

db db.  Kát.hold Kát.hold  

1935 7014 - 1380 -  
1.94 , 13021. 12341. 712 755  
1.954 16770 17664 538 538  
1955 23645 23679 397 397  

1921 26645 27581. 351 339  

,1959 32711. 36379 591 256  

1960 41015 47869 225 193  

A gép477omások erőgélparkj a  Békés megyében  /63`/  

Év Szántó Uníverzál. Összes  Kombájn  

db~  

1948 54 - 54 -  
12A2 173 - 173 .  

1950 203 -- 	.  203 -  
1951 392 - 392 23 _  
1 .952 601 36 637 78  

1953 750 69 819 122  

1954 909 112 1021 182  
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1955 . 1262 226 1488 183 

1956 1283 253 1536 	' 183 

1957 1221 236 1457 180 

1958 1240  2 .66  1506 180 

Békés megyében 1952-ben.  jelennek 'meg először az univer-
zál traktorok, a kombájnok pedig 1951-ben. Az ezutáni idő-
szakban az univerzál tipusú traktorok száma nagyobb mérték-
ben nő, mint a hagyományos szántótraktoroké. Ez a  traktor-
állomány koTszeriisitésére vall.. /64/ 

Kimatatás  
a Békés megyei. gévállomások 1953-54.6vt erő- 6.6 fonto- 

sabb munkagépek növekedéséről /db/ 

Negnevezés 1953 litilvekedéb 2954. 

Szántótraktor  6.54 189 843_ 
Univerzál traktor 69 45 114 

illóképes trakt or 166 - 166 

Traktor összesen 889 234 1125 

Teherkocsi  17 2 29 

Kömbájn 130:' - 	79.  209:: 

liratógép. 150 2a 170; 

0 .sét1őgéP 851. - 76 927 	• 

Ssei.ekt or 76 3 . 	.79 

SiIótöltő 116 30'. 	' 146 

Traktoros vetőgép . 	220:. 78 . 298 
Tárcsa 534 250:. 784 
Henger,,sima 149 44, 193 
Hanger ,g3riirlis 95 64 159 

Szánaforgató 39 2 41. 

Egyéb 7 millió forint 
tatkezés 	.12 millió forint 
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Ez azonban nemcsak a megyében, hanem országosan is igaz: . 

A munkagépá '1  ományt is bővítik,, a KSH országos adatai és 

elemzései viszont arról szólnak, hogy a meglévő traktor-

állományhoz nem volt elegendő munkagép. Azt emelik ki,hogy 

különösen a burgonya és cukorrépa vetéséhez, betakaritásá-

hoz szükséges gépek, továbbá négyzetbevető gép hiányzik. . 

Ezért maradnak kihasználatlanok az univerzál traktorok és 

a kapáló gépek.- /65/ Fazekas Béla véleménye szerint 1953 

és 1959  között_ megteremtődött a mezőgazdáság szocialista 
átszervezésének gépi- technikai bázisa, azonban az előbbi-

ek miatt mégsem tudta igazán szerepét betölteni. /66/ Eh-

hez az is hozzájárult, hogy a beruházások-nagy része nem 

funkcionált. ., 

Erre vonatkozóan Békés megye mezőgazdaságának beruházási . 

alatai szolgáljanak példaként. Mig az iparban 1953 és 1956 

között általában csökken az üzembe nem helyezett beruházá-

sok:aránya,. addig a mezőgazdasági beruházások:izembe ne m . 

helyezett aránya  nő. /67/ 

Üzembe nem helyezett beruházások állományának 

értéke népgazdasági átrak szerint Békés menyé-

ben 

/Év végi adatok/ 	ezer forintban 

Megnevezés 1953 1954 I .955." 1956 

Nehézipar 5830 5630. 1438 4035 
Ipar összesen 15794 14098 12239 13629 
Mezőgazdaság 28393 2461.7 37315 41210 

százalékos megoszlása . 

Nehézipar 9,7 9,6 1, 9 5,1 

Ipar összesen 26,2 24,0 16,5 17,1 

Mezőgazdaság 27,2 41,9 50,1 5i ,9 
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A KSH elemzése az országos helyzetet  vizsgálva megáliapit-
ja, hogy a befejezetlen beruházások évről évre nőnek a  me-
zőgazdaságban is. n... a mezőgazdasági beruházások előké-

szitésére, tervezésére és kivitelezésére még kevesebb gon-

dot forditottak az irányitó szervek, mint az ipari beruhá-

zásokra, ... a beruházások gyakran nem  felelnek  meg a szük-
ségleteknek :... A mezőgazdaság gépesitése sem  a szükségletek- 
nek megfelelően történt,, sőt, az egyes gépek területi elosz-

tása sem megfelelő. /68/ E tekintetben tehát a megyei és az 

országos helyzet nem különbözik egymástól. 

A gépállomások gépállománya tehát növekedése ellenére 

sem képes az alapvető munkák: a szántás, aratás • és vetés 
mellett más talajmunkák jelentősebb gépesitésére. Ennek o-

kait összegezve a következők állapithatók meg: a központi 

- Földművelésügyi Minisztérium - elosztása a szükségleteket 
kellőképpen nem mérte fel, tehát figyelembe sem vehette. Az  
erő- és munkagépállomány egymáshoz képest aránytalan elosz-

tású, a munkagépállomány a traktorparkhoz képest kevés.. El-
hanyagolták:a gépi beruházás előtt a gazdaságossági számi- 

tások elvégzését. Mindezek 4 más tényezők együtt a gépállo-

mások gépállományának működésére kedve itlenül. hatottak, te-
vékenységük hatékonyságát - a szocialista szektor technikai 

kiszolgálását - pedig akadályozták.. 

2. / A gépesités szinvonalai munka, teliesitménv; gépkihasz-
nálás 

A gépesités szinvonalát az egységnyi gépre jutó megmü-

velt terület nagysága határozza meg, amely a gépesitettség 

mértékére de a gépek kihasználtságára is utalhat; egyrészt 

a gépsürüséget, másrészt az 'elvégzett munka mennyiségét is 
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A megnövekedett gépállomány ellenére is alacsony szin-

tünek tartják a gé :pesitettséget a termelőszövetkezetekben  
és az egyéni gazdaságokban egyaránt. /69/ 

Fontosabb munkA.%.gáoesitése foka 1955-ben 

/százalék/ 	/országos adatok/ 

Munka 	.'termelőszövetkezeti . 
csoportokban 

egyéni gazda-
,:.: :agákban 

Őszi. mélyszántás. 47,9 .5,0 
Őszi. vetőszántás 3 -9,0 ..7,4 
Tavaszi. vetés 2,4 0 -,3 

Kapálás 0. , .2: - 

Tarlóhántás a/ 17,8 0,8 

a/ Tarlóhántás alá szántással együtt ' 

A. kapálás, vetés, tarlóhántás nagyrészt kézi erővel tör- ( 2- 
tént nemcsak az egyéni gazdaságokban, hanem a termelőszövet-
kezetekben is. A szántás, vetés és az aratás volt a legjobban 

gápesitve. /70/ 

Fontosabb munkák aépesitési.foka a mezógaz-  

dasáai. termel8szövetkez:etekben 
/százalék/ 	. 	 /országos  adatok/  

Munka 1954 1955 

Talajmunkák 

Őszi mélyszántás 100,0. 96,5 

Őszi vetőszántás 100,0 92,4 

őszi vetés 69,5 63„7 
Tavaszi vetés 18,4 23,0 

Kapálás 15,9 2a,7 

Tarlóhántás 43,1 67,1 
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Betakari.tó munkáir 

Gabonaaratás 47,9 61 . r6 
Takarmánykaszálás 3 ,2 19.4 
Burgonyakiszedés 2,5 4,1 
Répakiemelés 9,4 13, 2 

Kúkoricaszárbetakaritás 4,4 5,1 

Nagyjából. ez volt a helyzet Békés megyében. is az 1954-1956 

közötti időszakban a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. 
1955-re a v;etés.,.az aratás ás feltételezhető, hogy a szán-

tás volt a legjobban gűpesitett munkaféleség.. /71/ 

Fontosabb munkák: gé-pesité:si foka Békés megyében 
/százaiék/ 

Megnevezés: 1954 19557 1956 

tanácsi szektor 

Vetéa 10,.6 1.4,3 17,2 
Kapálás 2,0 2,2 5,3 
Aratás 8 , 2' 8,7 9,0 

mezőgazdasági termelőszövet-
kezetekben 

Vetés 35 ,1. 51,1a 47,7  
&á.pásás. 17,5 22,1 37,9 
Amatás 32,5 36,5 32,1. 

Tehát a leginkább munkaigényes munkaféleség, a növény-

ápolás volt a legkisebb mértékben gépesitve. Ehhez a tény-

hez nemcsak a gépek elosztása s a gépállomány alakulása já-

rult hozzá, hanem az is, hogy a gépállomások munkája milyen 
szektorban realzálódott. 



- 33 - 

A gépállomások munkáit termelőszövetkezetekben.,ál1ami 

gazdaságokban, egyéni gazdaságokban s egyéb területeken vé-

gezték. A nagyüzemek nagyobb összefüggő területei kedveztek 

a gépi művelésnek:, mig a szétaprózott egyéni gazdaságok nem. 

A kollektivizálás 1951 és 1953 között bontakozott ki nagyobb 

mértékben. Az ország szántóterületéből 1951-ben 15,,1 %-kal, 

1952-ben 22 6 %-ka1 , 1953-ban 24,6 %-kal.,, 1 954-ben 15,6 í%-
kal.,. 1955-ben 18,9%-kal, 1956-ban /szept.30./ 20,,8 %-kal 
részesedtek a termelőszövetkezetek. /72/ 

D 
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Ugyanez időszak: megyei adatai. valamivel kedvezőbbek.  

A termelőszövetkezetek részesedése a megye összes  .szántó-

területéből a következőképpen alakult: 1.951-ben 25,7 %,  

1953-ban 21,4 %, 1956-ban 25,7 %. /73/  

Ezek a kedvező arányok 1956 után is megmaradnak.kb.  

19 .62-ig. /74/  

A szántóterület társadalmi.. szektorok szerint  

/ %  

Szektor  1949  1952 19.5.5 1957-.  1960: 1962  

illamf 1 . 	- 1 3 	- I4 17 14 15 14 1 .5 1_4 15  
Sz,övetkeze~  l- - 
ti  

19 	- 17 23 12  21 60  68 80 79  

Kisegitő  
és egyé- 
ni gazdasáF  

98 	- 68 	- 69 60 74 64 26 17 6  5 

/megjegyzés: az első adat országos  

a második megyei  

- =: nincs adat [  

Azonban az országos és a helyi arányok: is  mutatják,, - hogy a  

gépállomáso .kénytelenek:_voltak.a nagyüzemi gati:daságok mel-

lett az egyéni gazdaságokká) is szerződést kötni.felesleges  

kapacitásuk lekötésére, amely munkáik, teijesitményeik.ala-

kulását, a gépeik kihasználását igaz hogy fokozta, de ugyan-

akkor összességérben a nagyüzemekhez képest rontotta is .  
A gépek kihasználását, teijesitmé:nyeit nagymértékben befo-

lyásolta az is, hogy a termelőszövetkezetek:szántóterúleté-

nek nagysága milyen arányú, továbbá milyen a parcellák  el 

helyezkedése. Ott keletkezett nagyobb teljesitmény, ahol na-

gyobb összefüggő szántóterület jutott egy traktoregységre..  

Ez: egyúttal a gépek jobb kihasználását is jelezte• /75/  
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A teliesitmény és a szántóterület alakulása 

/országos adatok/ 

Egy traktoregységre 
jutó traktormunka 

1954.6v 	átlagos 
traktoregység 
megoszlása %-ban 

Egy traktoregységre ' 
jutó mezőgazdasági 
termelőszövetkezeti 
szántóterület kat.hold 

550' normálhold alatt 17,6 97,4 

551-70.0 normálholdig 33,2 131,3 	
. 

701-850 normálholdig 28,9 147,4 
851-1000 normálholdig 13,3 152,7 
1000 normálhold felett 7,0 220,3 

Összesen 100,,0: 139,2 

A legnagyobb teljesitmény az 1000 normáshold feletti nagy-

ságrendhez kötődött. 

A termelőszövetkezetek szántóterületének elhelyezkedése és 

nagysága azonban nem volt kedvező, mivel még 1955-ben is a 
400- kat. hold alatti tsz* 57,3 %, 3000 kat.hold szántóföld-
del rendelkező tsz, mindössze 0,,8 %.. /76/ 

A termelőszövetkezetek számának - százalékos  
megoszlása  

/orsz gos adatok 

Területnagyság A termelőszövetkezetek számának százalékos 
mego :sziása Június 	0-án 

1951 , 	1952 , 1953 1954 1955 _ 
400- kat..hold alatt 64,9 53,2 43,3 56,9 57,3 
401-800 kat.holdig 26,5 32,2 22,7 29,8 29,8 
801.-i000 	- " - 3,2 5,8 19,7 4,8 4,9 

100/-2000 	- " -- 4,2 7,1 11,1 6,4 6,2 
2001-3000 	- " - 0,4 0,8 1,8 1,2 1,0 
3000 kat. .hdd felett 0,8 0, 9 1,4 0,9 0.,;8 
Összesen 100,0. 100,0  100,0 100,0 100,0 

Átlagos terület kat. 
hold 

422 515 621 502 485 

Mezőgazdasági termelő
szövetkezetek száma -2406 3098 3768 3266 3302 
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Ezzel magyarázható, hogy a tsz-ek: mellett jelentős a gépál-

lomások munkája egyéni gazdaságokban is. Ez tehát nemcsak 

politikai- propagandisztikus lépés, hanem gazdasági kény-

szerűség is.  Mindemellett azonban a gépállomások -  munkájá-

nak nagy része termelőszövetkezetekben realizálódott. Fő-

ként a szántás, aratás, vetés emelhető ki. Kisebb értékűek 

a növényápolási munkák, a szállitás, öntözés, gyómirtás f Az. 

egyéb melléküzemági tevékenység inkább 1956 után vált jel-

lemzővé..•A talajmunka legnagyobb hányada azonban kétségte-

lenül 1950-53 közt a termelőszövetkezetekhez kötődött. /77/ 

Az eaves szektorok részére végzett munka 

[országos adatok/ 

Év- 	Tbrmelőszövetkezetek 	Egyéni gaz- 	Egyéb 	Összes 
dóságok 	gazdaságok 	talaj- 

munka 
részére végzett munka az összes talajmunka százalé- 

kában 

195Ó. 	42,4 	51,0' 	6,6 	100,,0. 

1951 	62,9 	20,7 	16,4 	10040. 

195,2 	77,7 	1,5 	21.,.0 	100,0 

1953 	763 	6,5 	17,2 	100,0 

Év 

 

fiz: igy volt a megyében is,;  bár az 53-as fordulat némi meg- 

torpanáshoz vezetett, amit az egyéniek számára végzett mun-

ka növekedése jelez. /78/ 

A végzett munka megoszlása 

Békés meavében  

Termelőszövetkezetek - 	E véniek 

tavasz 	nyár 	ősz 	tavasz 	nyár 	ősz 

19 .53 	178.726 	167.957 	29.344 	9.279 	75.940 	34.646 

1954 	83.448 	136.659 	164.860: 	33.0 .96: 	77.291 	59.894 
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Az országos aránynak nagyjából megfelel a megyei helyzet 

az 1950-56 közötti időszakban:az összevethető adatok sze-

rint. A megyében a mezőgazdasági szövetkezetekben végzett 

összes talajmunka 1954-ben 61,6 %, 1955-ben 61,4 %, 1956-ban 

71,4 %. A termelőszövetkezeti csoportokban végzett munka 

1954-ben 6,6 %, 1955-ben 7,7 I, 1956-ban 7,5 %volt. /79/' 
Az 1955 ás 1959 közötti országos adatok: szerint a gépállo-

mások teljesitménye azonban alatta marad az állami gazda-

ságokénak. A traktorok teljesitménye összességérben egyik. 

évben sem éri el az állami gazdaságokét.. /80/ 

A traktorok.ténvleges tel:iesitmé"nye a müszaki- 

lag  lehetséges teliesztmény százalékában 
/országos adatok/ 

Év Gépállomás' 	Állami gazdaság: 

összes szántó , univerzá- 
lis 

összes szántó univerzá-
lis 

1955 54,2 53,4 6040 6(43 69,4 55,8 	• 

1957 43,9 42,4 52,0: 67,9 7,%4,4- 68,8, 

1959 60,0 53,6 89 ,4 61,2 56,9 68,,9 

A traktorok: kihasználásának mutatói az 1954  és  1956 közöt-

ti időszakban általában az áliamT gazdaságok: gépeinek jobb 

kihasználását mutatják, ugyanis az r traktorra jutó műszak- 

normák ás az 1 traktoregységre jutó teljesitett normálholdak 

mennyisége is nagyobb ott`, mint a gépáll omásokon. /81/ 
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A. traktorok kihasználásának -  mutatói  

Az l traktorra jutó müszaknorm4k száma 

/országos adatok/ 

Év l 	MMp orcás Állami gazdaság Tsz Az I trs;ktor- s  
eggyységre 	utó 
teljesített 
normálholdak 
száma 

szántó univerz . összes szántó univerz.összes. össze 

+- 

gép- állam,  ts2 
áll. fiazd . 

1954 176 195' 182 167 184 173 - 714 	701 

1955 149 177 153 20 .6 173 198 - 732 	1062 

1956 145 189 152 209 210 209 - 668 	1143 

1957. 120 154 126 211 212 211 193 544 	1226 	111 

1958 115 177 127 170. 21 .0-  1 .84 213 572 	1144 	121E 

1959 174 269 200 172 215 188 202 843 	1168 	1151 

Ledolgozott munkanapok száma /feltételezve,. hogy minden munkana-

pon teljesitették a müszaknormát./ 

A gépek-kihasználását, teljesitményeit rontotta a munkaidő 
részleges felhasználása is. Az 1 traktorra jutó müszaknorma 

1954-től csökkenő tendenciájú a gépállomásokon, az állami . 

gazdaságokban ugyanakkor növekvő. 

A gépállomány növekedése tehát azért sem növelhette szá-

mottevően a te'jesitményeket, mert a gépek kihasználtsága nem 

növekedett ez időszakban. Az 1 traktoregységre jutó teljesi-

tett normálhold nagysága az 1954 és 1957 közötti időszakban 

csökken a termelőszövetkezetekben, ezzel együtt; az 1 traktor-
ra jutó műszakok száma, s az egy traktoregységre jutó telje-

sitett munkák száma is. /82/ 	. 
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A területnagyság és a traktorkihasználás össze- 

függése a termelőszövetkezetekben 

/országos helyzet/ 

Megnevezés 1954 1.955 1956 1957 1958 1959 

Az 1 traktoregységre 
jutó termelőszövetkezeti 
szántóterület /nh/ 

112 105 102:. 53 
. 

67 127 

Az 1 traktorra jutó ledol-
gozott müszakok. száma 182. . 1.53 152' 126 127 200- 

Az l traktorégységre jutó 
teljesitett munkák száma 714 732 868. 544 572 843- 

A következő Békés megyei kimutatás valószinüleg nemcsak . 

termelőszövetkezetekre vonatkozik, hanem az összes gépállomá-

si munkára, tehát az egyéniek és egyéb szektorok számára vég-

zett munka mutatóit is tartalmazza. Azonban ebből az adatsor-

ból is az derül ki,  hogy az 1 traktoregységre jutó normálhold 

nagysága, a teljesitett müszaknorma is csökken 1954 és 1956 

között, tehát a megyei helyzet semmiben sem különbözött az 

Országos helyzettől e tekintetben. /83/ 

A Békés megyei gépállomások teljesitménye, 

termelésének alakulása  

Év Egy traktoregységre 	Egy normálholdra 
jutó 	jutó 

100 Ft téijesit-
ményértékre jutó 
jövedelemhiány 

traktormunka teljesitett 
müszaknorma 

önköltség jjöve-
delem-
hiány 

normálhold száma forint 

19.54 

1955 

815 198 117 42,79  
23„80- 

144  
28 785 178 90 

1956. 735 165-  90: 23,66 237 



- 41 

1954. év százalékában 

1954 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

1955 109,8 89,9 76,9 5,6 6 :3
.  

1.956 90,1 83,3 76,9 55,3  53,4 

Mégis, a tervteljesitésekről szóló kimutatások a tervek túl-

te .jesité .sét rögzitették. Az 1951 és 1 .958 kőzötti időszakra 

vonatkozó adatsor szerint 100 y-on felüli teljesitmények jel-

lemezték a megyei gépállomások tevékenységét 1956-ot és 1957-

et kivéve. /84/ 

Kimutatás a megye géDállomásainak - 

tervteljesitéséről /1951-1958/ 

trir Terv 
/normálhold/ 

Tény 
/normálhold/ 

%;` 

1951 285.600 308.400 118,0 

1952 495.200 539.900. 109, .0 

1953 684.300 792.800 116,0 

1954 738.900 851.400 115,0  

1955 945.700 1.077.800  114,0 

1956 1.1 .50.400 1.149.800 99,0 

1957 1.043.200 941.90 .0. 90.3 

1958 1.040.300 300 -  - 

A mennyiségek abszolut növekedését azonban nem kisérte 
a gazdaságosabb,hatékonyabb termelő tevékenység . Ezt bizo-

nyitani látszik az adott időszakot értékelő gépállomásokkal 

kapcsolatban lévő tsz-ek, egyéniek kifogása, továbbá a gép-

állomások felettes szerveinek véleménye, ellenőrzéseik ta-

pasztalatai. 
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Az: elvégzett munkák minősége elleni kifogás mutatója, 
hogy az összes munka 2 /3-dát minősítik jónak„ 30-40 %-át 
k .özepesnek.•A rosszul végzett munkát gyct$ .n meg kellett 
ismételni. /85/ 1953-ban  egy minisztertanácsi határozat az 
alábbiakat állapitja meg: " Fejlett  iparunk segítségével a 
mezőgazdaság é rvről évre nagyszámú traktort és más különfé-
le mezőgazdasági gépet kap, 
A  mezőgazdaság gé :pesitésének hatása azonban  nem mutatkozik 
meg kellően a termésátlagok emelkedésében. A gépi munkák 
megszervezésében, s munkák minőségének ellenőrzésében na-
gyon sok állami gazdaságban, gépállomáson és termelőszövet-
kezetben meg nem engedhető hanyagságok mutatkoznak.. Az a-
lapvető agrotechnikai smioályokat súlyosan megsértik és a 
gépi munka termésfokozó hatása elsősorban emiatt nem érvé-
nyesült kellő mértékben." /86/ Eiek ellen a jelenségek ellen 
az ellenőrző munka fokozásával.kivánnak fellépni .; a megyei, 
járási tanácsok főagronómusait bízzák .meg az állami gazda-
ságok és gép1llomások növénytermelési munkáinak, továbbá a 
gépi munkák minőségének. ellenérzésével, javitásával. 

A gépállomási munkák elleni kifogások az egész korszak-
ban figyelemmel kisérhetők. Ezzel magyarázható az is, hogy 
a gépállomásokkal kötött szerződések nem kötik le teljesen 
a gépAll  orcások kapacitását, 1957-ben  is p1. Békés megyében . 
a gépkapacitás 60-70 %-ban van lekötve. /871 A tsz-ek a 
gépállomési gépek igénybevétele mellett saját igaerejeik ki-
használására törekednek .az előbbiek miatt, és azért ismert 
magasnak találják a gépállomási díjtételeket.. 
Tehát a gépesités színvonala - egy-két munkaféleséget kivé-
ve - nem kielégítő. A tsz-ek a gépállomások technikai segit-
ségével elégedetlenek, munkájuk mennyisége és minősége el-
len kifogásokat emelnek. A teljesitmények bár mennyiségi-
leg növekednek, de  ez  nem jár együtt a gépek hatékony ki-
használásával. 
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A kollektiv gazdaságoknak igéert gépállomási kedvezmények 
- alacsony dij'tarifa, tudományos módszerek elterjesztése, 

teljes müszaki ki-szolgálás - megvalósulását részlegesnek 

kell tekintenünk: 

3../ Termelési költség 

A gépek kihasználtságának adott szintje a termelés 

költségeire. is hatott. Minél rosszabb a kihasználtság mér-

téke, a kapacitáskihasználtság,. annál jobban nőnek . a ter-

melés költségei. s jövedelemhiányhoz vezetnek. 

A gépállomások:müködésük e szakaszában általában.jö-
vedelemhiánnyal termelő vállalatok. 1954-ben 333 millió 

forint volt a jövedelemhiány,_ 92 millió forinttal több, 
mint 1953-ban. /88/ ` 

Jövedelmezőség- 

(országos helyzet/ 

Év Traktor- és mo- 
tormunkát, bér- 
szállitást ter-  
mel.ő ráfordítás 

Összes telje- 
sitményérték 

Jövedelme- 
zőségi hi- 
Any  

Ezer Ft. 
teljesit-
ményérték-
re jutó 
jjövedelme-
zőségi hi- 
ány 

millió ' forint 	forint 

1953 873 632 241 281,33 

1954 1097 
. 	- 

764 333 435,86 

1954.6v 
az 1953 	125,7 
év %-ában 

120,9 138,2 114,86 
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A jövedes .emhi.ány.a megyei gépár  omások . tevékenységét is 

jellemezte. 1954-ben az 1 normálholdra jutó jövedelemhiány 

42,79 forint, 1955-ben 23,.80 forint, 1956-ban 23,66 forint. 

100 forint teljesitményártékre 1954-ben 144 forint, 1955-

ben 28 forint, 1956-ban  237 forint jövedelemhiány jutott. 

S mindez akkor is képződött, amikor az I normálholdra jutó 

önköltség némileg csökkent. /89/ Egy 1957-es kimutatás - 

1956-hoz képest lényeges,. változás még nem történt a gép-

állomások termelésében - szerint a megyében a leginkább 

költséges tevékenységek: a kombájnolás, a szállitás, az e-

gyéb traktormunka s a szántás.. /90/ 

Munkanemenkénti önköltség alakulása 56-osan 

1 kh-ra 	1951 	/megyei adatok/ 

Megnevezés Önköltség Teljes érték:  

Szántás 109,12 119,90 91,00 

Szálli.tás 42 ,98 37,72 113,95 

Aratás 194,47 205,55 84,61 

Csáp1:é s 81,51. 97,65 83,47 
rombájnolás 3:90,63 308,14 126,77 
Egyéb . traktormunka 123 ,23 122,17 100,87 
Öntözés 779,96 914,96 85,25 

Mivel magyarázható,. hogy az önköltségek,, a termelés össz-

költségei olyan mértékűek, hogy a gépállomások jövedelem-

hiánnyal termelő vállalatokká válnak, tevékenységük pedig 

végeredményben gazdaságtalan? A terme/és technikai jielle-

gü költségeit az alkatrészutánpótlás megoldatlansága, s 

ezzel kapcsolatban a gépjavitások elhúzódása növelte:. Az 

egyik ilyen költségnövelő tényező - tehát e kettőnek az e-

gyüttes hatása. 
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Az alkatrészutánpótlás nagyjából 1963-ig állandó prob-

lémát okozott a gépállomásoknak. Kezdetben jelentős szám-
ban importgépekkel. dolgortak,  igy az alkatrészutánpótlás 

külön gond, rendszertelen a szállítás. A géptipusok sokfé-

lesége is - traktorból egy időben pl. 16 fajtát használtak - 

növelte az alkatrészellátás gondjait. /91/ A sok gé :pti .pus 

bonyolította a gépjavitást, nagy javító apparátust, jelen-

tős anyagi ráforditásokat igényelt. Békés megyei adatok sze-

rint szinte évente változott az alkatrészek hiánylistájának 

összetétele. 1951-ben az öntés útján készülő  alkatrészekből  
van hiány, továbbá a javításhoz hiánycikk a kéziszerszám 
és a müszer is. /92/ 1954-ben  az.R-típusú erőgép és a G-35-
ös traktor alkatrészei hiányoztak. A Zetor- traktorhoz dif-
ferenciált meghajtó tengelyfogaskerék, a Co :rmick és Fordson 
traktorokhoz hengerfej nem volt.. A. vontatóknál hiiányci 	 k a 
sebességváltóhoz szükséges alkatrész, a cséplő- és arató-

gépeknél ugyancsak többféle alkatrésztípus ,nincs. /93/ 

Mindehhez hozzájárult még egy oly an  szemlélet is, amely a 
gépek erkölcsi kopását nem ismerte el, igy a kiseiejtezések 
emiatt késtek :. . 

Az; alkatrészellátás problémái a gépjavitásokra is  ha-
tottak, azonban e mellett a munkaszervezéssel és a munka-

fegyelemmel kapcsolatos hiányosságok is kiemelhetők,- A gép-
állomások:gépei .t gépjavitó vállalatok javitották zömben. A 
gépállomás azonban  gyakran késve küldi el a javitandó gépe-

it igen leromlott állapotban s a határidőket be nem tartva. 

/94/ A gépjavítások elhúzódása is hozzájárult a müszakki-
esésekhez. /'95/' 19:55-ben, hogy a gépjavitások elhúzódását, 
a gépek AlTását s emiatt a müszakkieséseket elkerüljék :, a 
javitómühellye 'l rendelkező gépállomásokat kötelezik a gé- 
pek részegységenkénti javitására. A korszakban a javitó - 

karbantartó munkákat azonban elmarasztalják a felettes szer-
vek :, kifogásolják az alacsony technikai színvonalat, ezért 

minőségi ellenőröket alkalmaznak, akik a müszaki - technikai 
feladatok végrehajtásáért felelnek. 
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A müszaki'. dolgozókat teszik felelőssé.' a gépek szakszerü ke-

zelésért, a gépi munkák önköltségének alakulásáért, az a-

nyag- és alkatrészfelhasználás6ért.. /96/ 

Az anyagpazarlás is növeli a termelés költségeit. .A kor-

szak egyik  negatív jelensége ez, amely összefüggött a ter-

melés növelésének mennyiségi szempontokat _ösztönző szemlé-

letével .. A termelés növekedése a munkaerő- és az anyagfel-

használás növekedésével járt együtt. /97/ Ezt jól látják pl. 

Békás megyében is, de az ellenőrzésen, szigoritásokon,,az, 

adminisztratív lépéseken túl alig jutnak :. A gépállomásokom . 

az  anyagpazarlás az Uzemanyagtúlfogyasztásban, a nem megfe-

lelő kenőanyag felhasználásában, a gépek helytelen tárolá-

sában /nyitott gépszin/ nyilvánult meg többnyire. Mindezek 

ellen a különböző takarékossági mozgalmakkal lépnek - fel, a-

zonban csekély eredménnyel. /98/ 

Hogy valóban. általános jelenség volt, azt az FM számos 

leirata, utasítása jelzi: "Széles körben tapasztalható,hogy 

a mezőgazdaság dolgozóinak: jelentős része: még nem ismerte 

fel. a szocialista tulajdon jelentőségét a szocializmus épi-

té:sében„ egész népgazdaságunkban. A szocialista tulajdon 

megőrzése minden gépállomási dolgozó alapvető kötelessége.." 

/99/" 

A hanyagság ás a visszaélések nemcsak a fizikai dolgo-

zókat, hanem az irodai dolgozókat is jellemezték. Ilyenek : 

pl . . az anyag- és pénzgazdálrko ,dás szabályainak: be nem tartá-, 

sa, a bérszámfejtés pontatlansága, a tervtől eltérő" müködés, 

a raktárkezelők. visszaé'lései... Ezekkel a gondokkal helyi és 

országos szinten is találkozhatunk./100/ Mindezek Jelzik 

azt„ hogy a dolgozók és a vezetők érdekeltsége nem volt biz-

tositva a gazdaságos tevékenység elérésében. Ez: a kérdés a 

gépállomásokon tapasztalható technikai vonatkozású költség-
növekedés mellett elvezet bennünket az élőmunka felhasználá-

sának,a munkaerő érdekeltségének a problémáihoz. 
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4./ Mvn•kaerő. érdekeltség 

Ebben a korszakban igen nagy volt a munkaerő mozgása, 

amit a gépállomások is érzékeltek. Az aktív keresők száma 

a mezőgazdaságban 1949 és 1955 között jelentősen csökkent. 

Mig a minkaerőnek több mint a fele,54,5 %-a dolgozott 1949-

ben a mezőgazdaságban, ez 1955-re 43,2 %-ra esett vissza./101/ 

Az aktiv keresők száma a mezőgazdaságban és a 

mezőgazdasáson kivüli ágazatokban  

/1949 - 1964. január L./:  /országos adatok/ 

Év 
Január L . 

A mezőgazdaságban A mezőgazdaságon 
kivUli ágazatokban 

Az .  összes 

a foglalkoztatottak száma 1 .000 főben 

1949 2.191 1.832 • 4.0
.25 

1955 1.952 2.570. 4.522 

a megoszlás százalékában 

1949 54,5 45,5 100,0 

1955 43,2 56,8 I00,0 

Az I. ötéves terv erőteljes iparfejlesztése a mezőgaz-

dasági lakosságot is érinti; ugyanis a parasztpolitika tor-

zulásai miatt /erőszakos kollektivizálás, beszolgáltatási 
rendszer, alacsony mezőgazdasági árak, alacsony beruházási 

ráta stb./, meg az ipar munkaerő-igénye miatt is a jobb ke-

reseti lehetőségekért az iparba vagy a szolgáltatásba távo-

zik. A mezőgazdasági munkaerő eltávozása legnagyobb mték-

ben az Alföldet érintette. Ez a társég adta a népgazdaság 

aktív-- keresőinek 32,5 %-át,, tehát itt volt a legalacso-

nyabb a foglalkoztatottság szinvonala. /102/ 



A gépállomások: munkaerő létszáma ennek: ellenére nő,, a-

zonban ez a növekedés csak relatív növekedés lehetett a meg-

növekedett gépállományhoz képest. Békés megyében a követke-

zőképpen alakult a munkaerőállomány. /103/  

A Békés meRvei Répállomások munkaerő  létszáma  
1948 - 1952  

Év Férfi Nő Összesen  

1948i/  280 280-  

19491/  480 480-  

1950Y  2 .0~8 2.048  

1951 2.-263 253 2.51.6  

1952 2.792 307 3-.099  

1/ Férfi és nő együtt  

1953 - 1956  

Év Munkás 
összesen 

Ebből 
traktor- 
vezető 

Brigádvezető 
átlagos 6.110- 
mány 

Alkalmazott Összesen 

fő  

1953 1.574 841. 150 478 2.175  

1954 2.854 1..654 177 712' 3.743  
1.955 2.743 2.165 181 777 3.701  
19:56 2.128 2.488 180: 

4 

783 4.091  

A kit adatsor különbö'ző szempont szerint mutatja be a munka-

erő- állomány alakulását, azonban az összes létszám össze-

vethető. Ez az 1953-as visszaesés után 1956-b an  a legnagyobb.  
Az 1953 és 1956 közötti időszakban a traktorvezető-állomány  
nő. a legnagyobb mértékben, viszont az összes munkás száma  
1954 és 1956 között csökken. Több adat bzonyitja, hogy a me-
gyei gépállomások munkaerő gondokkal küszködtek.  
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1953-ban a két müszako :t nem tudják bevezetni, 1954-ben ke-

vés volt a traktorvezető és a munkagépvezető. /104/' A mun-

kaerő megtartását szolgálta az a rendelkezés, mely szerint 

a gépállomáson munkát vállaló dolgozókat 2 éves szerződés 

megkötésére kötelezhették, amelyben a törvényes bér, jólé-

ti ás kultúrál is szolgáltatások mellett a szakképzést is 
biztositotta a gépállomás. /105/ Jelentős volt a munkaerő-

vándorlás ennek ellenére is. 1 .954-ben az országban 1956 

traktoros változtatott munkahelyet, amely 14,1 %-kal volt 

több, mint 1953-ban. 1955-ben a traktorvezetők 67,5 $-a 

cserél.ődött ki, igy nem alakulhatott ki törzsgárda. /10 .6/ 

A viszonylagos gépállomási munkaerő- hiányt és a mun-

kaerő mobilitását több ok együttese idézte elő, mindeneke-

lőtt a munkabérek alakulása.. /10 :7/ 

A munkabérek-  alakulása a B'ékéb megyei gé'páfilomá- 

sokon és az országban  

1953 - 1959  

tv Munkás összesen Ebből traktor Brigád- 
vezető 	vezető 

Alkalmazott 

átlagos havi kereset /Ft 

1953 741 757 1.204 1.030 

1954 751 760 1.177 1.341 

1955 950 936 1.251 1.226 

1956 1.021 983 1.503 1.269 

1957 1.279 1.204 1.812 1.525 
1958. 1.3.90 1.358 1.938 1.551 . 

1959' 1.60.0 1.574 2.479 1.732 

átlagos havi kereset országosan/Ft  
T 	 f  

1953 828 800 	1.058 959 
1954 835 8 .40 	1.167 1.284 

1955 976 945 	1.238 1.200 

1956 1.181 1.167 	1.612 
i 

1.342 
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1957 1.364 1..327 - 1.388 

195& 1.455 1  42  1.881 1.520 

1959 1.700' 1.709 2.510` 1.-583 

A Békés megyei gépállomási munkásokat rosszabbul fizették, 

mint az országos átlagot, az alkalmazottak viszont itt  job-
ban kerestek, mint az országos átlag. Általában ott volt 
munkaerő- vándorlás, ahol a traktorvezetők keresete a 800 
Ft-ot sem érte el. 

Tehát az anyagi érdekeltség elvének következetlen ér-

vényesitése okozhatta legfőképpen a gépállomási munkaerővel. 

kapcsolatos problémákat. Ezt akkor is felismerték :, hiszen 

hangoztatták is, de az elv érvényesitését nem tudták meg-

oldani, bár kísérletet tesznek erre. A munkaerő biztositá 

sónak és az anyagú érdekeltség egyfajta lehetőségének tar-

tották azt a megoldást, hogy a gépállomási traktorvezetőket 
és munkagépkezelőket munkaegységben is részesitették 1952-
től. úgy gondolták :, igy jobban érdekeltté válnak a termelő-
szövetkezetek t :emé .shozamának növelésében. /108/ 

Ugyanakkor a tsz-dolgozóit, főleg fiatalokat és nőket is 

ösztőnöztek arra,  hogy traktorossá és kombájnvezetőkké ké- 
pezzék magukat. Mindkét esetben azonban az irányítás, a ve-
zetés joga a  gépállomásokat illette. . 

A gépállomási dolgozókat pénzben és természetben di- 

jazták. A munkaegység után pénzben és természetben is kér-

hették fizetésüket. Emellett háztáji föld is megillette ő-

ket. A bérezés fő szempontja az volt, hogy a munkásokat ál-
landó munkahelyhez kössék ., a munkahelyükhöz közel eső köz-
ségben telepedjenek le.. /109/ 
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A bérek: mellett a prémiumrendszer és a különböző ver-

senymozgalmak sem tudták kellőképpen az erkölcsi és az a-

nyagi ösztönzés szerepét betölteni. Jutalmat általában a 

termésátlag túltes .jesitésért, a vetési terv teljesitéséért, 

az ütemterv szerinti számvitelért és az önköltségcsökken-

tésért lehetett kapni. /110/ 

A szocialista verseny több fajtája alakult ki a kor-

szakban, amelyeket a gépállomásokra is kiterjesztettek. 

Ezek.: a sztahanovista cím elnyerése, a Nazarova- és a Kuz-

nyecov - mozgalom, "Az ország élenjáró gépállomása" cím, 

kiváló dolgozó,  Népköztársasági Érdemrend és Érdemrce,, a 

Földművelésügyi Minisztérium és a MEDOSZ gőzponti Vezető= 

ség2. vándorzászlói., A versenykiírásokat egyénekre és kol-

lektívákra vonatkoztatták. 1956-ig általában közös bennük . 

a kiemelkedő mennyiség el .éráse: a gépállomási és a tsz ter-

melés1 tervének túlteljesitése,,,az önköltség csökkentése, 

az anyagtakarékosság, a selejt csökkentése, a jó munkamód-

szerek- terjesztése, példás munkafegyelem, a gépkihasználás 

fokozása, jió minőségű munka, újitás. A kiirás szinte össze-

foglalja azokat a területeket, ahol a gépállomási munkában 

poblémák :voltak. 1957-től előtérbe kerül a müszaki fej- 

lesztés, a gazdaságos termelés és a minőség javitásának szem-

pontja. /111/ 

A versenyek azonban mégsem ösztönözhettek kellőképpen, 

hisz számtalan kritika éri őket, ugy anis az elbiráláskor a 

feltételeket nem tartják be. A munkaverseny győzteseit nem 

értékelik pénzben; az értékeIések sablonosak. A versenyek 
kampányszerűek,, a vezetők: vállalják értekezleteken a ver- 

senyt, de a dölgozókkal nem beszélik meg. /212/ A verseny 

munkamódszereit s az élenjáró szinteket nem dolgozzák ki. 

/113/fA versenyek mellett június 2-át, a Traktoros Nap al-
kalmát is igyekeztek felhasználni az ösztönzésre."Ez;a hatá-

rozat újabb megnyilvánulása lesz annak a szeretetnek és meg- 
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becsülésnek, amelyben pártunk és kormányunk a traktoroso-

kat részesíti, s amely a traktorosokat még jobb és kiemel-

kedőbb teijesitményekre ösztönzi a termelőszövetkezetek 

gazdasági, szervezeti és politikai megerősitésére, az egyé-

nileg dolgozó parasztok megerősitésére és a mezőgazdasági 

termelés hozamainak emelésére." /114/ Az ország vezetői-
nek,;  az IWP-nek és a kormánynak az elvárásai azonban nem 

találkoztak.a dolgozók igényeivel az érdekeltségi rendszer 

következetlen é's ellentmondásos jellege miatt. 

Az anyagi és a tudati ösztönzők nem voltak hatékonyak,Hogy 

mennyire nem, azt nemcsak a gépállomások termelésének ala- 

kulása, s az ezzel kapcsolatban ismertetett kifogások  Se-
, 

leztek, hanem a munkaerő működése során a vezetők és a 

dolgozók közti  konfliktusok,  a munkaerkölcs általános rom-
lásának jelenségei is• 

A különböző' vizsgálatok:. és ellenőrzések a Békés me-

gyei gépállomások mük:ödésének problimáit is feltárták,Ezek 

ugyanhelyi jell.egü.hiányosságok,.de az országos rendelke-

zések:,: utasitások jielzik, hogy általában is jellemezték a 
gépállomási. rendszert. 

Többször elmarasztalják a gépá3lomások:vezetőit a,tár-

sadalmi. tulajdon hanyag kezelése miatt:. Utasitja őket a gép-

állomások főigazgatója, hogy e téren végezzenek=nevelőmun-

kát, termelési értekezleteken a különböző szervezetekkel e-
gyütt - IE DP,: DISZ, szakszervezet - vizsgálják meg ezt a kér-

dést. /115/ A szocialiáta tulajdonnal kapcsolatos  visszaélé-
sek napirenden voltak. A másik terület a munkaszervezésé. A 

gépi munkák megszervezésének elhanyagolása, a munkaszerve-

zetek /brigádok/ kialak.tásának hiányosságai többször el- 

hangzó kifogások. /116/ Ennél súlyosabb vádak i s. érik a gép-
állomási ügyvitelt. Valótlan tel.jesitményadatokat mutatnak 
ki, hamis adatokat közölnek a jelentésekben, továbbá megha-
misitják a bérjegyzékeket, /117/ 
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Gyakori. az  a kifogás is, hogy a tsz-szel kötött szer-

ződést a gépállomás nem teljesitette, továbbá a tsz-től.ka-

pott munkadijat magáncélokra használja fel. /118/ Ezek el-

len a felsőbb szervek gyakori. ellenőrzéssel próbálnak fel-

lépni. Többször állapitják meg, hogy a vezetés nem tökéle-

tes, hiányos a belső ellenőrzés.. A revizorok munkájával. sem 

elégedettek.: megállapi.tásaik általánosak, túlzóak, a gazda-

sági tényeket nem elemzik, szubjektivek. /1191 

Még 1957-ben is 670. szakmai jellegű ellenőrzést végeznek 

Békés megyében: a termelést, a műszaki. gazdálkodást vizsgál-
ják..- 1956-ban az igazgatók felét elbocsájtják, elsősorban 
nem ellenforradalmi tevékenység miatt, hanem a gazdálkodás-

ban fellelhető hiányosságokért. /1201 

Példaként szolgáljon az alábbi kimutatás: /1.21/ 

Fegyelmi Ügyek. 

1957 /megyei adatok/` 

Igazgatóság Áthelyezve Elbocsátva Felvéve Saját kérel-
mére elbocsát-
va 

Igazgatóság 9 2 7' - 
Igazgató 4 1 4 2 
Főagronómus 3 1 6 - 
Főkönyvelő - 2 4 2 
Főmérnök: 4. 2 9. 1 

Ellenforradalom 
miatti - 5 - - 
Egyéb ok: miatt - li - - 

Összesen 20 24 30 5 

A fizikai dolgozók munkafegyelme hasonlóképpen nem volt 

kifogástalan. Munkáik hanyag végzése /pl a gépek nincsenek 
lekezelve, hanyag a karbantartás/ éppúgy előfordul, mint a 
társadalmi tulajdon elsikkasztása és a kifogásolható visel-

kedés /hiányzás,ittasság, verekedés/. /122/ 
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1954-ben 184 esetben történt feleiősségrevonás 13 gépáJl.o-

máson 104 dolgozó ellen feketeszántás miatt. /123/' 

Egy 1957-es gazdasági beszámoló az 1950-es évek közepére 

kialakuló változtatás igényét szenvedélyes hangon foglal-

ja össze: "Több  keresetet.?' Jobban élni akarunk?'Akkor dol- 

gozni. - jól dolgozni kell. Ha mi azt akarjuk ás azt,, hogy 

a tsz ne vegyen traktort, ha azt akarjuk:, hogy legyen ház-

táji, ahhoz nem itt kell veszekedni, k.övetelŐzni, ... azt  

emlegetni„ hogy jobb volt 56-ban, hanem jól dolgozni, jió 

minőségben, olcsóbbá tenni a gépi munkát, takarékoskodni., 

a szarkákat és hanyagokat.,- kbvetelődzőket kiseperni, vagy 

nagyon gyorsan megnevelni,, és nem utolsó sorban belépni a 

tsz-ben, de nem azt nézni, kapok- e háztájit„ vagy nem.. HA 

kapni akarunk valamit, akkor nekünk: kell először adni, sem-

miből kapni., olyan nincs."/124t 

A munkaerkölcs alakulását: befolyásolhatta a dolgozók 

szakmai képzettsége, miiveltsége is.: A legtöbb megállapítás 

szerint a szakmai színvonal-nem kieI'gitő. Ez a termelés 

szinvonalának csökkenését, de az önköltségek: növekedését 

is előidézhette. 

A gépállomások történetéhek első éveiben hiányzott el-

sősorban a szakképzett munkaerő A tsz-ekbe . _ .kihelyezett me-

zőgazdászok egy részének még 1955-ben  sem volt mezőgazdasági 

képzettsége, s a tsz- tagok termelési tapasztalatai eseten-

ként felülmúlták a gépállomások szakembereiét. /125/ 

Kihelyezett mez :őaazdászok képzettsége  

/ országos adatok/ 

V gzettség Számuk Százalékos megoszlás 

1955. december 31-én 

Agráregyetemi, főiskolai. 339 12,4. 
Akadémiai 408 15,0 
Iparí vagy mezőgazd.technikun 861 31,6 



- 55 - 

Egyéb egyetemi, főiskolai, 

középiskolai, egyéb 578 21,2 

Képesitésse5_nem rendelkezők 61 2,2 

A gépállomási mezőgazdászok száma kevés volt,amit az 

is bizonyit, hogy egyre igen nagy ellenőrizendő terület, 

körzet  jutott.  Ez átlagosan 10 ezer kat.hold szántóterü-

let,  11 gépállomáson 30 ezer kat.hold; 5 gépállomásnak pe-
diS nincs körzeti mezőgazdásza az országban. /126/ 

A vezetés erősítésére 1955-ben 1200 dolgozót irányítanak 

a járási tanácsok mezőgazdasági osztályaira, termelőszö-

vetkezetekbe, gépállomásokra, állami gazdaságokba. Felté-

tel az volt,, hogy a vezetésben jártas, szervezőképes és 

politikailag pedig szilárd nézetekkel rendelkező szakem-

berek legyenek. Az új munkahelyeket a pártszervek hagyták 

jóvá. /127/ 

A fizika.dolgozókkiképzését, továbbképzését ré sszint 
gépállomásokon belül., részint tanfolyamokon végezték. 

Ilyenek :: traktoros iskolák, kombájn- tanfolyamok,  arató-
gépkezeló tanfolyam, munkagépkezelők képzése és igy to-

vább. Egy Békés megyei 1953-es kimutatás szerint 1020: mun-
kás traktorvezetői, 147 munkagépkezelői képzésben része- 

sült. Diesel- iskolán vett részt 86 fő, kombájn iskolán 

34 fő„ főgépészeti iskolán 4, vontatóvezető képzésen 35 fő. 

Ezekben a számokban a gépállomások dolgozói mellett a tsz-

tagok közül kikerülő gépkezelők is benne vannak. /128/ 

Ha az adatok: hozzávetőlegesek is, mégis jelzik, hogy a dol-

gozók tömeges szakképzése folyt, ezért a színvonal nem le-

hetett túl magas. Országosan 1954-ben 5000 ipari szakmun-

kás kerül gépállomásra, állami gazdaságokba és gépjavitó 

vállalatokhoz,amelyreuszakember-hiány miatt volt szükség. 

/129/ 
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Költségnövelő tényező volt tehát a technikai jelle-

gű költségek mellett az adott munkaerő viszonylagos hiá-

nya, mobilitása, képzettségének ás munkafegyelmének ala-

csony szintje. A termelési költségek növekedését éppen a 

munkaerő anyagi ás erkölcsi megbecsülésének a hiányossá-

gai, a munkaerővel való "takarékosság" idézte elő.. 

Összességében a gépállomások szerteágazó, vállalati 

gazdálkodásukat jellemző nehézséggel,, gonddal küszködtek. 

Üzemi tevékenységüket meghatározta az,, hogy az állami rá-

fordítás nem volt elégséges ahhoz 1 hogy hatékony, gazdasá-

gos, a tsz-eket és egyénieket egyaránt k'elégitó műszaki,. 

szervezési feladátaikat elláthassák -. A párt és az állam 

agrárpolitikája és parasztpolitikája e szakaszban nem ked-

vezett a mezőgazdasági termelés fejlődésének, annyira nem, 

hogy a mezőgazdasági termelés 1950. és 1968 közötti idő-

szakban végeredményben stagnált. 1956-ban kevesebb volt a 

bruttó mezőgazdasági termelés,, mint  1951-ben.  /130/ 

A:bruttó mezőgazdasági termelés alakulása 1950-1968  

között. összehasonlító áron  /'órszágos kimutatás/ 

/ 1950 - 100 % / 

Növénytermesztés Állattenyésztés Összesen 

1951. 134 - 94 117 

1952 80 95 86 

1953 123  80 105 

1954 107  105 	. 105 

1955  124 l09` 118 

1956  101 10.4 10.2 

1957 124 106 117 

1958 121 125  123 

1959   131 125 129 

1960. 121 119 120 

1961 117 126 121 

1962 121 126 123 



- 57 - 

1963 131. 128 130 

1964 134 141 137 

1965 126 135 130 

1966 140 141 141 

1967' 145 147 146 	, 

1968 	. 143 151  147 

A gé $ lomások:parasztságot segitő tevékenységét az 
állam és párt gazdaságpolitikája tette kétségessé, s a han-

goztatott elveknek a gyakorlat nem felelt meg. 
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IV.- A. aépá:S)- omá,sok müködésének. körülményei és tapasztalatai. 

Z../ Gazdasági. tevékenység 

A gépállomások működésének, termelésének feltételei az 

1948 és 1956. 	közötti időszakban kedvezőtlenül alakultak. A 

nehézségek - bár sokfélék - mégsem voltak azonos intenzitá-

súak és jellegűek. A politikai és gazdasági okok összefonód-

tak, gyakran egymás hatásaként váltak újabb negativ jelensé-

gek okozójává. A gépál.omások üzemi probl .é"mái is csak tüneti 

jjellegüek, gazdasági, társadalmi és politikai okok együtte-

sével magyarázhatóák. 

Elsőként említhető a párt azon gazdaságpolitikai, alap-

elve, mely szerint az ipar elsődleges fejlesztése a feladat, 

a mezőgazdasági termelést az ipar fejlesz;tésének.kell aláren- 

delni. Az első ötéves tervben testet öltő koncepció a mezőgaz-

dasági termelést sújtja, erőit elvonja, fejlesztését háttér-

be szoritja.. A mezőgazdaság gép:esitése is megreked, a gépágy- 

lomási beruházások elégtelennek bizonyulnak.. 

Meghatározó volt az az agrárpolitikai elképzelés is,hogy 
a mezőgazdaság szocialista átszervezése viszonylag rövid tör-

ténelmi időszak:. alatt végbemehet, s egyúttal a mezőgazdasági 

termelés növekedésének forrásait is megteremtheti. Azonban 

sem az átszervezés nem fejeződött be az 1950-es években, ;  sem 

a mezőgazdasági termelés növekedése-nem következett be. 

A gazdaságirányitási rendszer adott gyakorlata sem ked-

vezett a gépállomási rendszer hatékony müködésének.A közvet-

len irányitási rendszerben ható direkt szabályozók leszüki-

tették a  rugalmas alkalmazkodás lehetőségét„ a hatékonyságot 

fokozó érdekeltség érvényesülését. A terviebontásos rendszer-

ben népgazdasági és vállalati szinten egyaránt a mennyiségi 

szempontú teljesitmények elérésére ösztönöztek csak.  
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Sem az ideológiai-tudati, sem a gazdasági ösztönzők nem vol-

tak elégségesek, ezért kellőképpen müködőképesek sem. A  fen-

tiek miatt a termelési tervek teljesitésére központi - admi-

nisztratív eszközök kényszeritenek. /131/ 

Az NIDP agrárpolitikájának központi kérdése a mezőgazda-

ság szocialista átszervezése volt. A gépállomási rendszer 

létrehozásának is elsődleges oka a mezőgazdasági nagyüzemek 

müszaki kiszolgálása volt. A mezőgazdaság szocialista át-

szervezésének megrekedése miatt - az erőteljes és erőszakos 

szervezés ellenére is - a gépá.TTomások és a termelőszövetke-

zetek kiépülésének üteme elvált egymástól. Igy a gépállomá-

sok a nagyüzemek: mellett az egyéni árútermelő gazdaságokban 

is dolgoztak. A szétaprózott kisüzem fékezte a gépek haté-

kony müködtetését. A kétszektorú mezőgazdaság termelőerői és 

a szocialista termelési viszonyokat sürgető gazdaságpoliti-

ka feszültsége nyilvánult meg ebben a kettősségben is. 

A.gépáliomások feladatai a mezőgazdaság szocialista át-

szervezéséhez kapcsolódtak elsősorban. Azonban e kiemelt és 
stratégiai fontosságú feladatnak is ellentmondásosan felel-

tek meg; hisz a termelőszövetkezeteknek nyújtott gazdasági 

segitség ellentmondásokon és állandó ütközéseken keresztül 

valósult meg. A termelőszövetkezetek gazdaságilag függő és 

alárendelt helyzetbe kerültek a gépállomásoktól. Ez a füg-
gőség több területen érvénysült: a gépállomások nagygépek 

tekintetében monopolhelyzetben voltak a termelőszövetkeze-

tekkel szemben. A gépállomások a termelőszövetkezetek ter-

melési tervei'bei4 elkészitésében részt vehettek, azt megha-

tározóan befolyásolhatták. A termelőszövetkezetekben dolgo-

zó gépállomási munkaerőt, továbbá a gépállomások rendelke-

zésére bocsátott tsz-munkaerőt a gépá1TT0mások:vezetősége i-

rányitotta, ellenőrizte, értékelte. A gazdasági tevékenység 

összefonódása ellentétekhez vezethetett, a gazdasági érde-

kek szembekerülhettek. - A termelőszövetkezetek ügyeibe való 
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beavatkozás sérthette a termelőszövetkezeten belüli demok- 

ratikus vonásokat, lefékezhette a szervezeti önállósodás ü-

temét is. 

Mindezen okok miatt  a párt által rájuk szabott gazda-

sági feladatok végrehajtása az 1948 és 1956 közötti időszak-

ban akadályokba ütközik. A gépállomásokba koncentrált gépi 

technika, mely az állam központilag irányitott, tervekben 

rögzitett elosztási rendszerével valósult meg, nem tudta a 

mezőgazdaság termelőerőinek fejlődését és a szocialista me-

zőgazdaság megteremtését egyidejűleg és hatékonyan szolgál- 

ni. 

A Magyar Forradalmi Munkás -Paraszt Kormány 1026/1957. 

/III.2:/ sz. határozatában e periódust értékelve azt álla-

pitja meg mégis, hogy "A gépállomások miiködésük:során je-

lentős eredményeket értek el a mezőgazdasági termelés kor-

szerüsitésében, a falu szocialista átalakitásában."/1 .32/ 
Az MSZMP agrárpolitikai téziseiben azonban kifejezésre jut 

az elmúlt történelmi szakasz értékelése kapcsán a gépállo-

mások bírálata is. A nagyüzemi gazdálkodásét fölényét nem 

tudták meggyőzően bizonyitani, a mezőgazdaság szocialista 

átalakitásában is csak részeredményeket értek el .  Az elkö-
vetkezendő időszakban ezért rendezni kell kapcsolataikat a 

termelőszövetkezetekkel és az egyéniekkel is.. A termelő-

szövetkezetek elnöke irányithatja a gépállomási gépek mü-

ködését; felel. a gépek_müszaki állapotáért, a dolgozók fe-

gyelmezett munkájáért. A surlódások a gazdasági érdekek 

tisztázásával elkerülhetők. A gépállomások és termelőszövet-

kezetek jó kapcsolatának azonban legfontosabb feltétele a 

gépállomások kifogástalan munkavégzése. Elismerik, hogy a 

gépállomások érdekeltsége a jobb és hatékonyabb termelésben 

nem érvényesült. Ezért "Biztositani kell a gépállomások-ér-

dekeltségét- és felelőssé kell tenni őket a termelőszövet-

kezetek segitéséért." /133/ 
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A jövőre vonatkozóan leszögezik: a "Termelőszövetkezetek 

fejlesztésében nagy szerep vár a gépállomásokra.Elsősor-

ban az alapvető mezőgazdasági munkák gépesitését kell idő-

ben és jó minőségben biztositaniuk /szántás, aratás,, csép- 

lés./" /134/ " A mezőgazdaság gépesitését továbbra is első-

sorban a gépállomásokon keresztül kell megvalósitani.."/135/ 

Ez a felfogás az 1960-as évek közepéig a gépállomások fej-

lődésének kibontakozását eredményezte. A 3004/1958. számú 

kormányhatározat határozta meg a gépállomások - tevékenysé-
gét ez időszakban. /1.36/ 

2../  Politikai  tevékenység 

Az 1948 és 1 .956 közötti időszak igen feszült belpoli-
tikai körülmények között telt el. A szocialista fordulat 
utani viszonyokat a  Kommunista-  és Munkáspártok Tájékozta-
tó Irodájának 1948-as elvei határozták meg. Az osztályharc 
éleződéséről► szóló teória a nemzetközi és a belpolitikai. 
viszonyok  alakulását egyaránt áthatotta. 

A proletárdiktatúra társadalmi bázisa ebben az idő-

szakban beszűkült, a munkás - paraszt szövetség meglazu-
lása következett be. A parasztpolitika minden réteget ká-

rosan érintett: a tsz- parasztságot csakúgy,mint a közép-
és kisparasztságot, nem beszélve a kulákságról. 

Az agrárpolitika gyakorlati megvalósítását a párt é's a 

kormány gazdasági, politikai és adminisztrativ - hatalmi 

eszközök alkalmazásával hajtotta végre. Kialakult az a 

nézet, mely szerint a politikai munka függvénye a gazdasá-

gi tevékenység.. E voluntarista szemlélet szerint, hogyha a 

politikai vezetés eredményes, ebből automatikusan követke-

zik a termelő tevékenység javulása is. Ugyanakkor a gazda-

sági jellegű problémákat is politikai szempontból vizsgál-
ták, s az éleződő osztályharc szemléletének megfelelően 
mérlegelték.: 
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A  politikai. 6s gazdasági. tevékenység között felszinen 

mozgó s egyirányú mozgást tételeztek fel, amely jóideig 

akadályozta a termelés gazdasági szempontú elemzésének 

vizsgálatát. 

Ez a szemlélet hatotta át a gépállomások tevékeny-

ségének a megitélését is. A szocialista mezőgazdaság meg-
teremtésében gazdasági és politikai feladatok végrehaj-

tásával ruházták fel, A gazdasági szerep megitélés egé-

sziti ki a politikai szempontú vizsgálódás, hisz a két* 

terület igen szoros kapcsolata a kor jellemzője. Az ösz-
szefüggés mindig is létező törvény, azonban hiba a köl-

csönhatás elemző vizsgálatának elhanyagolása volt, ame-

lyet a politikai és gazdasági tevékenység megjavitásának 

utasitásszerü, direktivákat közlő jellege is bizonyit. 

A gazdasági, üzemi müködés politikai szempontú megitélé-

se e kor egyik sajátossága, amely egyúttal a kor politi-

kai és hatalmi viszonyainak is tükrözője. 

A gépállomásokon a politikai vezetés súlyát a poli-

tikai helyettesi rendszer létrehozása biztositotta,amely 

1949-től 1955-ig müködött. A gépállomási alappártszer-

vezetek és a politikai helyettes kiemelt feladata a ter-

meléssel való foglalkozása, a tsz-ek szervezése, a tsz-

eknek nyújtandó politikai-gazdasági segitség különböző 

területeit a tsz és a gépállomás termelési. terveinek a ki-

alaki.tása, a munka szervezeti kérdéseiben való részvétel, 

a gépállomási é.s a tsz- dolgozók szakmai és ideológiai 

képzésének irányitása, a takarékossági és versenymozgal-

mak szervezése, tehát a gépállomás és a tsz egész tevé-

kenysége. A politikai vezetés ellenőrizhette a termelő te-
vékenységet, a gazdasági vezetést felügyelte, beszámoltat-

ta, ellenőrizte, utasitotta. /137/ Et  a tény a politikai 

helyettes és a gépállomás igazgatója közti súrlódásokat 

eredményezhette különösen akkor, ha a helyettesek gazdasá-

gi képzettsége, vezetői rátermettsége nem volt megfelelő. 

/138/ 
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Az'ÁMG politikai osztályainak a tsz-ekben és a tszcs-ékben 

végzett tevékenységét a járási /városi/ bizottságok felü-

gyelik, ellenőrzik. /139/ A járási pártbizottságokkal azon-

ban elégedetlenek, ugyanis az MDP VB szerint nem nyújtanak 

kellő segitséget a gépállomásoknak. /140/ Hogy ezen változ-

tassanak, 1954-ben a járási pártbizottságokon egy titkárt 

jelölnek ki, aki csak gépállomási kérdésekkel foglalkozik. 

/141/ Mivel a termelő tevékenységen ez étem változtat, a 

pártszervezetek felelősségre vonása napirendi kérdéssé vá-

lik_,pl. a Békés megyei MDP VB ülésein. Kifogásaik: a terv-

lemaradás oka, hogy a pártszervézetek nem foglalkoznak ele-

get a termeléssel, hiányosan ellenőrzik az igazgatót e a párt-

vezetőségi üléseken nem számoltatják be. /142/ K politikai 
vezetés minden láncszeme: megyei pártbizottság, járási párt-

bizottság, gépállomási és tsz '  pártszervezetek, továbbá az 

állami vezetésben a megyei tanács gé :pesitési csoportja, po-

litikai osztálya, a járási tanácsok politikai osztályai, a 

helyi tanácsok politikai osztályai elleni kifogások a hibák 
kutatását, felismerésének igényét jelzik, azonban a felis-

merések a valósághoz nem érnek el; általában adminisztrativ 

eszközökkel a személyi felelősségrevonást, a vezetők levál-

tását eszközlik. A részproblémák túlhangsúlyozása elterelte 

a figyelmet a fő kérdésekről. /143/ A problémák feltárását 

nehezítette az is, hogy a párt és az állami vezetés közt nem 

alakult ki kellő együttműködés. Az 4llami vezetés - pl. a 

Békés megyei ÁMG megyei igazgatója - a párt irányitó szere-
pét csak szólamszerűen ismeri el, a valódi együttműködés hi-

ánya a megfogalmazás módjából is kiderül: "... munkánkban 

több esetben éreztük a Párt vezetőség szerepét a gépállomá- 

si igazgatóság  munkájában, ... buzditotta az igazgatóság kom-

munistáit, hogy a párton kivüliekkel vállvetve keressék meg 

azt a lehetőséget, amely lehetőség végrehajtásához pártunk 

és kormányunk megadta a módot. 
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A Párt vezetőség helyes útmutatása és birálata nyomán i-

gazgatóságunk kommunistái Párt csoport értekezleten megvi-

tatták minden esetben az előttünk álló feladatok fontossá-

gát... Kisebb hibáktól eltekintve eredményeket tudunk fel-
mutatni."/144/ 

A pártélet jellemzője az egyszemélyi vezetés előtérbe 

helyezése. A korszak gazdasági, állami és politikai életét 

egyaránt ez a szemlélet hatotta át, amely a diktatorikus -

obtraiisztikus hatalmi rendszer lényegéből következett. A 

vezetés jellemzőjévé vált a diktatorikus módszerek alkal-
mazása, különösen 1953. előtt terjedt el a fenyités, a pa-

rancs, az utasitás. /145/ Az emberi szempontokat háttérbe 

szoritotta a teljesitménycentrikusság, a teljesitmény mö-

gött elsikkadt az ember. Az eredmények fokozását hasonlókép-

pen, adminisztrativ módszerekkel kivánták elérni. /146/ 
A vezetésnek; irányitásnak ez a felfogása a pártéletet, a 

párt és a tömegek kapcsolatát is behatárolta. 

A gépállomási és a tsz- pártszervezetek belső életé-

nek gyengesége az előbbiek következménye. Ez több terüle-

ten is megnyilvánult: az előkészitetlen vezetőségi ülések, a 
tagjelölti munka elhanyagolása, a politikai agitáció forma- 

lizmusa éppúgy jellemzője, mint az ÁLIG problémáinak, a helyi 
sajátosságok elemzésének az elhanyagolása. 1 .955-től a poli-
tikai helyettesi rendszert felváltja a függetlenitett párt-

titkárok alkalmazása, amelytől a pártszervezetek megerősödé-
sét várják. A titkárok a gépállomással nem kerülhetnek mun-

kaviszonyba, az értekezleten tanácskozási joguk van. /147/ 
A gazdasági és politikai tevékenység bizonyos mértékü szét-

választására törekednek, a valóságban egyelőre lényeges vál-

tozás nem következik be. A pártszervezetek, pártbizottságok 

munkáját is a kampányszerüség jellemzi. A tsz-ek és tszcs-ék 

pártszervezeteinek labilitására, tekintélyhiányára utalnak 
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az MDP Központi Vezetőségének, Politikai Bizottságának és 
.Szervező Bizottságának megállapitásai,amennyiben a gépáll- 
lomásokat marasztalják el, hogy'nem figyelmek a tsz prob-
lémáira, nem adnak kellő segitséget, hiányos a politikai 
munkájuk. /148:1 A pártaszervezetek erősítésének feltétele-
it helyesen tárják fel 1953-ban. Ezek: a.kollektiv erezetés 
elvének alkalmazása, a párton belüli demokrácia visszaállitá-
sa, az önbírálat és bírálat érvényesítése, az ideológiai mun-
ka szinvonalának emelése, a párt és a t:öinegek közti. kapcso-
lat helyreállitása. /149/  A. párt és a tömegék közti. kapcso-
lat alakulását a pártpolitikán belült parasztpolitika. nagy• 
mértékben befolyásolta. Ennek meglazulását a diktatórikus 
vezetés mellett elsősorban az egyes paraszti rétegekkel szem 
beni. magatartás formálta.. Ez több területen is érzékelhető 
volt. Igen lassan haladt a tsz-ek pártszervezeteinek kiépi-
tése. Megállapítják p1. Békés megyében, hogy a pártszerve- 
zeték kiépitése nem tart lépést a tsz-ek, tszcs-ék szerve--. 
zésével. Ahol már van pártszervezet, az sem tölti be szere-
pét. A. gépállomási pártszervezetek feladatá.volt a tsz-ek 
és tszcs-ék pártszervezeteinek a megszervezése, igy őket ma-
rasztalják el e hiányosságokért.. Az egyes paraszti rétegek 
felé gyakorolt politikai magatartás nem alakult megfelelően. 
Elismerik, hogy a szegényparasztságot nem segitették kellő-
képpen, a tsz-ben a középparasztot lebecsülték, a vezetőség-
ben kellőképpen nincsenek képviselve. Az MDP ideológiájának 
egyik vezérelvévé vált az a felfogás, hogy a párt és a töme-
gek jó kapcsolatának lényege a tömegek belátása., áldozatvál-
lalása: " a szocializmus épitése, a béke védelme komoly e-
rőfeszitéseket, áldozatkészséget, harcedzettséget, fegyel-
met követel." /151/ A szocializmust nem lehet áldozatok nél-
kül felépíteni - vallják, igy a tömegek megnyerésének gazda-
ságpolitikai és szociálpolitikai elvei helyett a politikai 
meggyőzést, a tudati azonosulást helyezték előtérbe,  ez a-
zonban az életszínvonal állandó csökkenése mellett hatástalan 
maradt:. 
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Békás megyében is durván megsértették a párt paraszt-
politikáját, a baloldali szektás elhajlás vált jellemzővé 

- állapitják meg 1954-ben. /152/, Azonban a helyes.elvi kri-

tika a gyakorlatban akadozva érezteti hatását. Az 1953-as 

fordulat során az "ellenség" tevékenységének a feltárásá-

ra helyezik a hangsúlyt: a gépállomásokat az-ellenség irá-

nyitja, az ellenség támadást indit a párt ellen, ezért az 

ellenséget le kell leplezni, a klerikális és a kulák reak-

ciót, az ellenséges ideológiát /revizionizmus, opportuniz-

mus / hatástalani.tani. /153/ Ezek ellen a jelenségek ellen 

a pártszervek ellenőrzésének a fokozásával lépnek fel. Az 

MDP 1953. július  27-28-i határozata szellemét a paraszt-

politikában nem tudják érvényesiteni, igy a meglazult.mun-

kás- paraszt szövetség stabilizációja is késik. /154/ 

A politikai és gazdasági irányvonal megváltoztatásáért vagy 

megtartásáért kibontakozó ún. kétfrontos harcban a frontok 

sem képeztek mindigehátárvonalat, igy nehéz volt a szólamo-
kat a valódi tenniakarástól megkülönböztetni. A politikai - 

ideológiai munkában, a pártvezetésben elkövetett hibák komp-

lex elemzését csak az MSZMP képes feltárni. 

A parasztpolitikában 1949-től elkövetett hibákat az a-

lábbiakban foglalta össze: a párt egyes parasztrétegekhez 

füződő kapcsolata nem alakult megfelelően. A mezőgazdasági 
munkások, törpebirtokosok és félproletárok szervezését elha-

nyagolták, a kis- és középparasztokat nem tudták megnyerni 

a termelőszövetkezeti mozgalomnak,a kulákok korlátozását 
pedig felváltotta a gazdasági felszámolásuk. Hiba volt az 

is, hogy a mezőgazdasági termelés szinvonalának emelését a-

lárendelték a szocialista átalakulás folyamatának. A párt-

ban elterjedt a közvetlen, utasitásokkal történő irányitás, 

amely különösen a gazdasági vezetésre hott kedvezőtlenül. 

A párt szervezeti erősitését elhanyagolták, elválasztották 

azt a gazdasági szervező munkától. /155/ 	. 
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A kormány az alábbiakban foglalt állást az 1949-56 közöt-

ti időszak agrárpolitikáját illetően: "A Magyar Forradal-

mi Munkás - Paraszt Kormány teljes mértékig elitéti az el-

múlt évek hibás mezőgazdasági politikáját, az erőszakos 
termelőszövetkezeti szervezést, a zaklatás jeilegü tagosi-

tást, mindazokat a módszereket, amelyeknek alkalmazása kö-

vetkeztében évekre visszaesett a magyar mezőgazdaság. Mind-

ez nemcsak a parasztságnak okozott erkölcsi és anyagi káro-

kat, hanem az ipari munkásság és a városi lakosság ellátó-

sátis bizonytalanságban tartotta." /156/ 

1956 után a politikai eszközök és módszerek kerülnek 

előtérbe. Igyekeznek a párt és a tömegek kapcsolatát megerő-

siteni: a munkásosztály, parasztság, értelmiség, a városi 
kispolgárok, kisiparosok ., kiskereskedők és pártonkívüliek , 

együttmüködését-hangsúlyozzák. A hatalmi eszközök mellett 

még fontosabbnak tartják az eszmei-ideológiai meggyőzést, 

a felvil£gositó munkát.. A demokratikus vonások kerülnek .e- 

lőtérbe, amelyet a tömegszervezetek szerepének növelésével. 

is fokozni kívánnak. /Hazafias Népfront, KISZ, nőmozgalom 

stb../ Eltörlik a kötelező beszolgáltatást, az  erőszakos ta-

gositásokat megszüntetik. A kormány  a  mezőgazdasági terme-

lés biztonságára helyezi a hangsúlyt. Visszaállitják a ter-

melők anyagi érdekeltségé -t, támogatják az egyénieket, a 

tsz-eket s minden szövetkezeti formát. 

A gépállomásokat kötelezik a termelőszövetkezeti de-

mokrácia tiszteletben tartására. Kiemelik, hogy politikai 
és gazdasági felelősséggel tartoznak továbbra is a tsz-e-

kért. A. tsz-ek szervezésében a meggyőzést kell érvényesi--

teniök.. /157/ Hangsúlyozzák a különböző szervek szövetke-

zetpolitikai munkájának összehangolását, a párt, állami, 

szövetkezeti megyei, járási és városi fejlesztési bizottsá-

gok együttmüködését. 
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A gépállomások a termelőszövetkezeti mozgalom másodszo-
ri kibontakozása idején egyfajta agitációs központokká válnak, 

igy politikai szerepük. maradéktalan érvényesülése következhet 

be. 
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V.  Géuesités ás politika  

/1948 - 195 .6 / 

ÖsszeRzés  

A korabeli MDP nyilatkozatok nagyraértékelték a gépál-

lomások helyét és szerepét a mezőgazdaság szocialista áta-

lakitásában. A "szocializmus úttörőinek" nevezték őket.Hir 

det .ték, megkönnyitik a dolgozó parasztok munkáját, korszerű 
talajmüvelésre nevelnek, bemutatják a gyakorlatb an  a gépi 

munka előnyeit, megbarátkoztatnak a nagyüzemi rendszerü mun-

kaszervezettel,, hasznositják a tudomány eredményeit a mező-

gazdaságban. Felszabaditják a dolgozó parasztot a "kulák i-
gauzsorája 01ól '", és a gyakorl atban bizonyitják a munkás-
osztállyal való szövetségnek s a munkásosztály vezetésének 

a hasznosságát, " Az osztályellenség rágalmai ellenére a 

dolgozó parasztság egyre inkább fordul bizalommal és remény-

séggel a gépállomások felé... Az ötéves terv folyamán a gé p-

állomások, az állami gazdaságok :, a szövetkezetek gyökeresen 

átalakitják a falu társadalmát." /158/ 

Ezek- a megfogalmazás ok. azonban inkább a vágyakat, az 

elvárásokat közvetitették, mintsem a valóságot. Kétségtelen 
a. gépállomások úttörő- szerepe a mezőgazdasági gépi technika 

megismertetésében és elterjesztésében; azonban hatékony mü-
ködésüknek sem anyagi-gazdasági, sem politikai társadalmi 

feltételei nem voltak elégségesek az 1948-1956 közötti idő-

szakban. 

A gépállomási rendszer megszületésének körülményeit 

az 1948 utáni  gyorsított ütemü szocialista épi .t .és, az ezt 
befolyásoló nemzetközi viszonyok, az osztályharc éleződésé-

ről kialakított elmélet indította el. A gazdaságpolitikára, 

igy a parasztpolitikára is  hatást gyakorló nézet azt agrár- 

kérdés és az agrártársadalom gazdasági és társadalmi kér-

déseinek politikai és katonai szempontú felfogását eredmé-
nyezte. 
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A mezőgazdaság termelési viszonyainak szocialista átalaki-

tása ezért gyorsul fel, a.felgyorsitás a fokozatosság és az 

önkéntesség elvének betartására nem képes, az állami támo-

gatás pedig kevésnek bizonyul.. Ez a gyorsított ütem váltja 

ki a parasztpolitika torzulásait, ez nyomja rá bélyegét a 

gépállomások működésé:re,, . szerepének  beteljesülését pedig 

hátráltatja. 

Az 1948 utáni korszakban a munkás-paraszt szövetség-

nek nem a megszilárdulása mint  ahogy ezt várták -,hanem 

a meglazulása következett be.,A kollektivizálás fokozatos 

kiterjesztését mellőzve - a felgyorsitott változásokat a . 

parasztság tudati azonosulása nem követte, igy a munkás - 

paraszt szövetség szocialista tartalmú továbbfejlődése: el-

akadt.- Csak az 1956-os ellenforradalom utáni konszolidáció 

hoz változást. Az ezután kibontakozó kollektivizálásban a 

párt a parasztság egyetértésére támaszkodva vezeti és bon-

takoztatja ki. a "második agrárforradalom", .a "szocialista 

agrárátalakulás" folyamatát, amely megszünteti végül is 
népgazdaságunk kettős alapfiát. A helyes elvi. korrekciók . 

igy válhattak az 1957 után meggyorsuló kibontakozás l .endi-

tőerejiévé:, és igazolhatták a kollektivizálás e második sza-

kaszában a gépállomások létjogosultságát is.. 

A gépállomások szerepe és helye ebben a szakaszban 

nyeri el valódi tartalmát. Története kezdetben összefonó-

dott a munkásosztály hatalomra jutásának történetével. majd 

a szocializmus alapj :ának.a lerakásával. E második szakasz-

ban a gazdasági feltételek megteremtésére helyezik a hang-

súlyt, igy a gépállomások fejlődése, a gépi technika álta 

lánossá válása a tsz-ek szervezésének fontos gazdasági feI-

tétele, az állami támogatás eszköze. Mindezzel a politikai 

módszerek differenciáltabb alkalmazásara meggyőzés, az ön-

kéntesség és a fokozatosság elveinek a betartása párosul. 
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A gépá'T1  omások történetének első időszaka is érdekes 
tanulságokkal szolgál. A párt parasztpolitikájában betöl-

tött szerepük mindenképpen ellentmondásosan alakult; az 

agrárpolitikai elvek érvényesitését az agrárpolitika tor-
zulásai miatt nem tudták végrehajtani,a paraszttársadalom 
ellenállásába ütközött gazdasági és politikai tevékenysé-

gük is.Azonban mégsem állithatá, hogy a gépállomási rend-

szer felesleges kitérő, mivel az ötvenes évek második fe-

létől a tsz-ek gépesitése következik be, s a gépállomások. 

elsorvadása, gépjavitóvá válása veszi. kezdetét. Ugyanis a 

gépesitéssel kapcsolatos technikai tudás megszerzése, mü 

helyszerü, tömeges kiképzése a gépállomási rendszerrel volt 

csak felgyorsítható. 

További a földreform következtében jellemzővé vált kis-

árutermelő parasztgazdaság saját gépesitésének nagyobb anya-

gi korlátai voltak, mint az állami erővel bekövetkező, a me-

zőgazdaság szocialista nagyüzemesitéséhez kapcsolódó, a Szov-

jetunió történelmi tapasztalatait is hasznosító gépállomási 

rendszernek. k mezőgazdasági gépi technika tömeges alkalrtna-
zása mindenképpen csak koncentrált, üzemszerű formában volt 
megoldható.- Ez a rendszer azonban csak a mezőgazdaság exten-

zív fejlesztéséhez járult hozzá, másrészt a szocialista ter-
melési viszonyok mielőbbi megteremtésében csak a kezdetet 

Jelentette.- 	 . 

A politika elsőbbségét lassan váltotta fel a gazdaság 

és politika, a gépesités és politika kölcsönhatását figye-

lembe vevő, az adottságokhoz igazodó reális felfogás. A gép-

állomások története egyúttal előtörténete a mezőgazdasági 

gépgyártás s az iparszerű mezőgazdasági termelés kialakulá-

sának, igy gazdasági és politikai szerepe e tekintetben is 

figyelmet érdemel:.. 
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Kormányhatározatok . 

133. Az MSZMP agrárpolitikájának tézisei 1957-. 	 július 117.o1 . . - 

134. Uo. 114..o1. 
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/35.- Az MSZMP Központi Bizottsága Titkárságának határozata 

a termelőszövetkezetek_politikai, gazdasági és szerve-

zeti megszilárditásáról 1957.. aug. _ 13.. 

136_ Békés megyei Tanács Mezőgazdasági Osztály, Központi 
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143. Uo. 1951 MDP Megyei Bizottság üléseinek jegyzőkönyve, 

továbbá 1 .952.. II.28. VB ülés jegyzőkönyve 27 fond. 12 öl. 

144.. MTVB Mezőgazdasági Osztály Gépállomási Igazgatóság Bcs. 

20/202/1954 /TS/ZM/irat,, 1954.II:18. 

BmL %XIII :A 
9 

145.. MSZMP Békés megyei Párt Archivuma 

1954.I11.26.-i választmányi ülés jegyzőkönyve. 
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146. Uo.. 1955.- h.4. XXIV.. 27 fond '. 24 öl. 

147. Békéscsabai MEZŐGÉP Központi Irattár 1 .87/1956.. 

148. Pártpités Kiskönyvtára 25. sz. 52.,o1. 

149: MSZMP. Békés megyei Párt Archivuma 

1953.X..24.:Megyei Választmányi ülés jegyzőkönyve. 

150.. Uo. 1954. III..26. . válaszmányi ülés jegyzőkönyve. 

Határozati javaslat III.. dosszié ` 

151.. Pártépités Kiskönyvtára 25.sz. 102-103.01. 

152. MSZMP Békés megyei Párt Archivuma 1954.LII.26. 
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153._ UO. 1953-54  szemlejegyzőkönyvek 5. 
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156., Mezőgazdasági Értesit.6 VII.. évf. 43._sz.- 1956. XII..27._ 
A Magyar Forradalmi Munkás - Paraszt Kormány felhivá-

sa a parasztsághoz 

157.. .Békéscsabai MEZŐGÉP- Központi Irattár 373/1.957 Föld 

müvel.ésügyi miniszter leirata 52308/1957 sz.., 1026/ 

1957 MT: határozat szerint 
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