
Be ve ze tés
A szocialista időszakban az ipar több szektorra tagolódott. Az 1950-es
évek első felében rendkívül durva eszközökkel visszaszorított magánszek-
tor peri fé rikus szereppel bírt, az ipari tevékenységet végzők 3–4%-át adta.
A szocialista szektor két nagy ágra oszlott, az állami ipar volt a hangsúlyo-
sabb, míg a szö vet kezeti ipar a szolgáltatások terén játszott jelentősebb
szerepet. Az állami ipar nagyobb részét minisztériumi iparnak nevezték
és az egyes ipari tárcák vállalatai tartoztak ide. Az állami ipar kisebbik
hányada állami helyi ipar (tanácsi ipar) volt, ahová a tanácsok, így a
Fővárosi Tanács által működtetett és a Könnyűipari Minisztérium által
felügyelt vállalatokat sorolták be.

Az 1956 és 1990 kö zöt ti ha zai ipar fej lesz tés ese té ben el kü lö nít he -
tünk egy ex ten zív, egy re konst ruk ci ós és egy sze lek tív-in ten zív ipar fej -
lesz té si pe ri ó dust, en nek kor szak ha tá rai azon ban ál ta lá ban a te le pü -
lés mé ret től, il let ve a tör té nel mi ha gyo má nyok tól függ tek. Ahol az ipar
alap jai már az el ső vi lág há bo rú előtt lét re jöt tek, az eu ró pai szo ci a lis ta
or szá gok több sé gé hez ha son ló an az ex ten zív, pót ló la gos mun ka erő-be -
vo ná son ala pu ló mo dellt fo ko za to san fel vál tot ta az 1970-es évek re jel -
lem ző ipa ri re konst ruk ció, va la mint a sze lek tív-in ten zív fej lő dés sza ka -
sza. A köz sé gek ben, a szo ci a lis ta vá ro sok ban és a na gyobb ag rár jel le -
gű al föl di te le pü lé se ken az ex ten zív fej lesz tés lé nye gé ben az 1980-as
éve kig tar tott, sőt, a „rész leg ipar” (a bu da pes ti és nagy vá ro si vál la la tok
vi dé ki te lep he lyei) és a TSZ-melléküzemágak ter je dé sé vel az 1980-as
évek ben is foly ta tó dott. Tel je sen más utat járt be Bu da pest. A fő vá ro si
ipar ex ten zív fej lesz té si le he tő sé gei már az 1960-as évek ele jé re ki me -
rül tek, a fog lal koz ta tot tak szá ma is csök kent. Ezért az úgy ne ve zett re -
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konst ruk ci ós sza kasz már az 1960-as évek ben el kez dő dött, amit az
1970-es évek kö ze pé től vál tott fel a sze lek tív-in ten zív ipar fej lesz tés.
Ugyan ak kor mind két év ti zed ipar po li ti ká ja el ső sor ban a men  nyi sé gi
bő vü lést tar tot ta szem előtt, ami rend kí vül ká ro san érin tet te a kor sze -
rűt len tech no ló gi át al kal ma zó bu da pes ti ipart.1 Meg je gyez zük azon -
ban, hogy ex ten zív tí pu sú mun ka erő-be vo nás ként is ér tel mez he tő a
bu da pes ti ipar ál tal fog lal koz ta tott nagy szá mú (20-25%-ot el érő) in gá -
zó, akik azon ban a vá ros ha tá ron kí vül lak tak.2 A sze lek tív-in ten zív fej -
lesz tés nek az 1980-as évek ele jén az 1982-től egy ér tel mű en érez he tő
vál ság ve tett vé get, ezt kö ve tő en a fő vá ro si ipar po li ti ka dezintegráló-
dott, és fel ol dó dott az or szá gos gaz da sá gi vál ság ke ze lés ben.

Ide o ló gi ai és po li ti kai ala pok
Az 1956-os fel ke lés és a har cok ered mé nye ként a bu da pes ti ipar is hó -
na pok ra meg bé nult. A fegy ve res ös  sze csa pá sok ugyan nem okoz tak
hely re hoz ha tat lan ká ro kat, de a szét esett ve ze té sű üze mek még hó na -
pok kal ké sőbb is csak las san in dí tot ták új ra a ter me lést. 1957-et a
párt ve ze tés el ső sor ban az ipa ri hely re ál lí tás és a ha ta lom meg szi lár -
dí tá sa évé nek te kin tet te.3 Az üze mek új ra in du lá sa 1957 ta va szá ra si -
ke rült, igye kez tek új já szer vez ni a szét esett kol lek tí vá kat, csök ken te ni
a sztrájk ve szélyt és meg erő sí te ni a párt szer ve ze te ket.

Az ipar fej lesz tés kö ve ten dő irá nyá ról ko moly ide o ló gi ai vi ták zaj lot tak.
Az 1956-os ös  sze om lás után a po li ti ku sok ban egy szer re me rült fel az eről -
te tett ipa ro sí tást meg tö rő ipar po li ti kai re form, va la mint – sza kít va 1956
ok tó be ré vel – a foly to nos ság igé nye, majd 1957 ta va szá tól, el ső sor ban a
vál la la tok ha tá sá ra fe lül ke re ke dett a „Nem mást kell csi nál ni, ha nem
ugyan azt job ban!” té te le.4 Bu da pes ten ezek ben vi ták ban ko moly sze re pe
volt a mun kás ta nács ok nak, ame lyek nek ele in te – a párt tár sa dal mi bá zi -
sá nak meg te rem té se és a mun kás ság ön kor mány za ti sá gá nak meg őr zé se
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ér de ké ben – na gyobb sze re pet szán tak. Idő vel azon ban be bi zo nyo so dott,
hogy a mun kás ta ná csi ön kor mány zat (kü lö nö sen a rend kí vül erős Nagy-
bu da pes ti Köz pon ti Mun kás ta nács) el len tét ben állt a gaz da ság fenn ál ló
mű kö dé si-irá nyí tá si rend jé vel. Ma ga Ká dár is egy re in kább az el len for ra -
da lom ered mé nyé nek tar tot ta őket, ezért 1957 no vem be ré ben a fel szá mo -
lá suk ról dön töt tek.5

Ez zel a bu da pes ti ipar po li ti ká ban sok te kin tet ben az 1956 ok tó be re
előt ti sze mé lyi és ide o ló gi ai vi szo nyok áll tak vis  sza, amit a ré gi párt- és
vál la la ti ká de rek köny vel het tek el si ker ként. Az ál la po tok nor ma li zá ló -
dá sa és a vis  sza ren de ző dés 1957 őszé re vált kéz zel fog ha tó vá.6 A gaz -
da sá gi kon szo li dá ció el ső ered mé nye it az MSZMP Bu da pes ti Párt bi -
zott sá ga Vég re haj tó Bi zott sá gá nak (a to váb bi ak ban MSZMP BP VB)
asz ta lá ra 1957. no vem ber 18-án ke rült je len tés vet te sor ra. Az anyag
el ső be kez dé se bi zo nyít ja, hogy a gaz da ság po li ti kai irány vo nal mel lett
az 1956 előt ti re to ri ka is hely re állt: „Az ok tó be ri el len for ra da lom okoz -
ta ká ro kat dol go zó né pünk nagy ütem ben hoz za hely re, a Szov jet unió
és a test vé ri né pi de mok rá ci ák se gít sé gé vel a várt nál gyor sab ban áll
hely re gaz da sá gi éle tünk. A dol go zók, el ső sor ban a mun kás osz tály
dön tő több sé ge a ter me lés front ján is nap mint nap bi zo nyít ja hű sé -
gét szo ci a liz must épí tő ha zá já hoz, ki fe je zi egyet ér tés ét a párt po li ti ká -
já val.”7

A gaz da sá gi po lé mi ák, a mun kás ta nács ok kö rü li vi ták mi att a mun ka fe -
gye lem ér té ke lé sé ben nem volt össz hang. A je len tés vi tá já ban pél dá ul Kiss
De zső az elő ter jesz tés mun kás osz tályt di cső í tő so rai el len fa kadt ki: „Hagy -
juk ki eze ket a sab lo no kat, nincs er re szük ség. Nem egé szen ez a hely zet, a
tár sa dal mi tu laj dont egyen lő re még ku tyá ba sem ve szik. A mun ká sok kis
ré sze vi gyáz csak a tár sa dal mi tu laj don ra.” Vályi Pé ter is meg je gyez te, hogy
la za a mun ka fe gye lem, nagy mér té kű a pa zar lás, sok a lo pás az üze mek -
ben. „Ezek el len is erő tel je sen fel kell lép ni és szí vós mun ká val el ér ni, hogy
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5 A mun kás ta nács ok vég le ges meg szün te té sé re 1957. no vem ber 17-én, az El nö ki Ta -
nács ál tal ki adott 1957. évi 63. szá mú tvr. alap ján ke rült sor, amely ha tá lyon kí vül he -
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tott 1956. évi 25. sz. tvr-t.
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párt 7. kong res  szu sá nak jegy ző köny ve: 1959. no vem ber 30.–december 5. Kos suth, Bu -
da pest, 1960. 43.
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Párt bi zott ság Vég re haj tó Bi zott sá ga (a to váb bi ak ban: MSZMP BP VB) 1957. no vem ber
18-i ülé sé nek jegy ző köny ve.



rend le gyen a gyá ra ink ban. Itt igen ko moly erő fe szí tés re és hos  szú évek cél -
tu da tos mun ká já ra van szük ség. A kül ső lát szat el le né re ne künk még na -
gyon sok ten ni va lónk van.”

Az ipar po li ti ka te rén 1956 után nagy hang súlyt ka pott a párt el len -
őr zés hely re ál lí tá sa, az üze mi párt szer ve ze tek meg szer ve zé se. Az
1956-ban szét esett szer ve ze tek he lyett újak jöt tek lét re.8 Mind ez azon -
ban las san ha ladt elő re. Ve res Jó zsef ta nács el nök 1957 vé gén ki fej tet -
te, hogy a párt el len őr zés még nem mű kö dik az üze mek ben, sem a
terv ké szí tés, sem a na pi mun ka te rén. Kü lö nö sen ká ros nak tar tot ták
azt, hogy a „régivágású” (vél he tő en még a má so dik vi lág há bo rú előtt a
gyá rak ba ke rült) szak em ber gár da be fo lyá sa na gyon erős. Az ezek el le -
ni fel lé pés re ki vá ló ap ro pót szol gál ta tott az 1956 mi at ti bűn bak ke re -
sés, újult erő vel lát hat tak ne ki a nem kí vá na tos, még a Rá ko si-rend -
szert is „túl élt” szak em be rek zak la tá sá nak. Aho gyan Ve res fo gal ma -
zott: „Több üzem ben van nak olyan idős gaz da sá gi ve ze tők, akik ke -
zük ben tart ják az egész ter me lé si ap pa rá tust, ezek nek a sza va ér vé -
nye sül min den dön tő kér dés ben. Ke zük ben tart ják az egész mű sza ki
gár dát és nincs aki he lyet te sít se őket. A XX. ke rü let ben ilyen pél dá ul
a Ha zai Fé sűs fo nó ban Tóbisch fő mér nök, aki az egész gyá rat a ke zé -
ben tart ja. Ezek kel az em be rek kel mi nem tu dunk együtt dol goz ni, vé -
le mé nyem sze rint el kell őket tá vo lí ta ni a gyá rak ból. A hi ba az, hogy a
mi nisz té ri u mok erő sen ra gasz kod nak az ilyen em be rek hez. A Kön -
nyű ipa ri Mi nisz té ri um elég bő ven vé di Tóbischt.”9 Föl di Lász ló, a Kön -
nyű ipa ri Mi nisz té ri um kép vi se lő je vá la szá ban ki fej tet te, hogy a mű -
sza ki és az ad mi niszt ra tív lét szám or szá go san 20%-kal csök kent az
ága zat ban. Ugyan ak kor a mun kás ta nács ok nem azért csök ken tet ték
ezt a lét szá mot, hogy gaz da sá go san ter mel je nek, ha nem a „pirosköny-
vűek” el tá vo lí tá sa volt a cél, ezért ke vés kom mu nis ta ma radt a gyá rak -
ban. 1957 vé gé re a ki esett al kal ma zot ti lét szám fe le már vissza ke rült
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8 Aho gyan a már idé zett 1957-es je len tés fo gal ma zott: „Az el len for ra da lom ide je alatt,
de még so ká ig az el len for ra da lom után is, az el len sé ges ele mek igye kez tek a mun ka ver -
seny te rén ko ráb ban el kö ve tett hi bák fel na gyí tá sá val a mun ka ver seny gon do la tát a dol -
go zók előtt le já rat ni, a dol go zó kat a mun ka ver seny el len han gol ni. Az üze mi párt szer ve -
ze te ink az el len for ra dal mi ide o ló gia vis  sza ve ré sé ben ezen a té ren is je len tős ered mé nye -
ket ér tek el. Ma már a dol go zók több sé ge is mét el fo gad ja a mun ka ver seny szük sé ges sé -
gét.” BFL XXXV.1.a4. MSZMP BP VB 1957. no vem ber 18-i ülé sé nek jegy ző köny ve.

9 BFL XXXV.1.a4. MSZMP BP VB 1957. no vem ber 18-i ülé sé nek jegy ző köny ve.



az üze mek hez, amit a mi nisz té ri um nem tar tott fel tét le nül üd vös fo -
lya mat nak: „Per sze he lyes vis  sza ven ni az olyan em be re ket, aki ket a
mun kás ta nács ér dem te le nül elbocsájtott. De ha nem nyú lunk be le
eb be a kér dés be, ak kor ka pun be lü li mun ka nél kü li ség lesz.”10

Mind ez zel együtt a po li ti kai ha ta lom hely re ál lí tá sa gyor sab ban zaj lott,
mint a gaz da ság új já szer ve zé se és a ter me lés ha té kony sá gá nak nö ve lé se.
Ezt hű en ki fe je zi Kiss De zső nek, a Bu da pes ti Párt bi zott ság titká rá nak az
MSZMP VII. kong res  szu sán el hang zott hoz zá szó lá sa: „Hi ba az is, hogy
egyes he lye ken túl teng a men  nyi sé gi szem lé let; más te rü le te ken fo ko zó dik
a mi nő ség rom lá sa; a be ru há zá sok új ra kez de nek szét szó ród ni, és Bu da -
pes ten már most, az év el ső 10 hó nap já ban több túl órát hasz nál tunk fel,
mint ta valy egész esz ten dő ben. […] A mun ká sok azt mond ják: ha meg tud -
tá tok szer vez ni a ha ta lom meg szi lár dí tá sát, meg erő sí té sét, ak kor szer vez -
zé tek meg job ban a gaz da ság ve ze té sé nek mun ká ját is.”11

A kon szo li dá ció és az 1959-1964 kö zött le zaj ló vál la la ti ös  sze vo ná sok
ered mé nye ként meg erő sö dő nagy vál la la ti lob bi val, va la mint a vál to zá sok
iránt alig-alig mo ti vált erős mi nisz té ri u mok kal és or szá gos párt szer ve ze -
tek kel szem ben a fő vá ro si prob lé mák iránt ér zé ke nyebb Fő vá ro si Ta nács
és rész ben a párt he lyi szer ve ze tei hát rá nyos hely zet be ke rül tek. Ugyan a
kor szak or szá gos ipar po li ti ká já nak alap ját je len tő, a Ma gyar Szo ci a lis ta
Mun kás párt Po li ti kai Bi zott sá gá nak (MSZMP PB) az 1958. évi, az ipar te le -
pí tés te rü le ti jel lem ző i ről szó ló ha tá ro za ta, majd az MSZMP 1959. évi VII.
kong res  szu sa is cé lul tűz te ki a vi dék új bó li erő tel jes ipa ro sí tá sát, Bu da -
pest ipa ri túl sú lyá nak („túl zsú folt sá gá nak”) csök ken té sét, de ez a gya kor -
lat ban csak kor lá to zott mó don ér vé nye sült.

Ez az or szá gos ipar po li ti ka egyik, az egész Ká dár-kor sza kot át íve lő
cél ki tű zé se volt, az ipa ro sí tás jel sza va a vi dék ipa ro sí tá sát je len tet te.
A bu da pes ti agg lo me rá ció te hát a kor szak ipar fej lesz té si po li ti ká já nak
egyet len nem ked vez mé nye zett tér sé ge volt. 1958-ban az MSZMP PB a
II. öt éves terv vi tá já ban hi tet tett amel lett, hogy Bu da pest re nem le het
újabb, or szá gos je len tő sé gű ipa ri üze met te le pí te ni, leg fel jebb a Gaz da -
sá gi Bi zott ság kü lön le ges en ge dé lyé vel. Az ipar ki te le pí té sét szor gal -
maz ták, en nek elő ké szí té sé re az ipa ri üze mek ka te go ri zá lá sát tar tot -
ták meg fe le lő esz köz nek. Kez det ben Fock Je nő még azt a – ke vés bé
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cent ra li zá ló – ál lás pon tot kép vi sel te, hogy nem sza bad ad mi niszt ra tív
kor lá to zá so kat be ve zet ni, mert meg fe le lő gaz da ság fej lesz tés sel is ke zel -
he tő a hely zet. Ma ro sán György ugyan ak kor fel hív ta a fi gyel met ar ra a
tény re, hogy a fő vá ro si ipar ener gia igé nye már túl lé pett min den ha tárt,
újabb üze me ket nem le het a fő vá ros ba te le pí te ni az ener gia hi ány mi -
att: „Mi nek ide kon zerv gyár? Oda kell vin ni, ahol van az alap anyag, le
kell épí te ni a fő vá ro si ipart!” – je len tet te ki. Meg je gyez te to váb bá, hogy
ke vés az át te le pí tés Bu da pest ről, rá adá sul a párt ve ze tés nem is tud ja,
hogy me lyik üze met te le pí tik ki. Ez ar ra utalt, hogy a vál la la tok te vé -
keny sé ge i nek egy ré sze már ek kor is a köz pon ti párt ve ze tés től füg get le -
nül zaj lott. Rész ben ezt erő sí tet te meg Ká dár hoz zá szó lá sa is, aki sze -
rint nem he lyes, hogy „be fo lyá sos párt ve ze tők lobbiérdekei sze rint” zaj -
lik az ipar fej lesz tés Ma gyar or szá gon. Bu da pest és kör nyé ke kap csán
ki je len tet te, hogy az ipa ri do mi nan cia csök ken té se nem megy egyik
nap ról a má sik ra, kü lö nö sen mi vel a la kos ság nő, akik nek mun kát kell
ad ni. A párt fő tit kár ugyan ak kor ki je len tet te, hogy te rü le ti leg egy sé ge -
seb bé kell ten ni az ipar fej lesz tést (pél dá ul a ju go szláv ha tár men tén is
fej lesz te ni), és az alap anyag-ter me lést a fel dol go zás sal te rü le ti leg össz -
hang ba kell hoz ni. Nem tar tot ta he lyén va ló nak azt sem, hogy a ter me -
lés so rán egyes fél kész ter mé kek Bu da pest és a vi dék kö zött in gáz tak,
mi vel az ipar cik kek ter me lé sé nek nagy há nya da ese té ben bu da pes ti
gyár tá si fá zist is be kel lett ik tat ni, mert csak itt áll tak ren del ke zés re
meg fe le lő esz kö zök vagy szak em ber gár da.12

Az iparkitelepítés hang sú lyo san sze re pelt az MSZMP VII. kong res -
szu sán. Ek kor már Fock Je nő is ki állt a ki te le pí tés meg gyor sí tá sa
mel lett, mert a cent ra li zá ció fo ka szem ben állt az egyen lő sí tő ide o ló gi -
á val. „An nak el le né re, hogy 1949–1956 kö zött vi dé ken 87 új gyár épült
– ezek kö zött olyan ha tal mas üze mek, mint a Du nai Vas mű, Ka zinc -
bar ci ka, a Deb re ce ni csap ágy gyár stb. –, az ipar túl sú lya még is Bu da -
pes ten ma radt. A bu da pes ti ipar ad ja az ál la mi ipar ter me lé sé nek
51,5%-át. Itt dol go zik az ipa ri mun ká sok 46%-a. En nek ká ros kö vet kez -
mé nyei is van nak.”13
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12 Ká dár ki je len tet te: „az olyan anya gok […] ame lyek a má so dik fá zis ban alap anyag -
ként szol gál nak, ne na gyon cir ku lál ja nak az or szág ban.” Ma gyar Or szá gos Le vél tár (a
to váb bi ak ban: MOL) MSZMP Po li ti kai Bi zott ság (a to váb bi ak ban: MSZMP PB) M-KS
288. f. 5/101. ő. e. (1958. ok tó ber 29-i ülés jegy ző köny ve).

13 FOCK Je nő: Irány el vek a gaz da sá gi fel ada tok hoz. A Ma gyar Szo ci a lis ta Mun kás párt
7. kong res  szu sá nak jegy ző köny ve. I. m. 105.



Mind ezek ered mé nye ként Bu da pest re és kör nyé ké re ál ta lá nos ipar -
te le pí té si ti lal mat lép tet tek élet be, a fő vá ros Ál ta lá nos Ren de zé si Ter -
vé ben (ÁRT 1960) rög zí tet ték az ipar te rü le tek nagy sá gát, amit az
1971-es ÁRT egy kis bő ví tés től el te kint ve fenn tar tott. 14 Az ipar te le pí té -
si kor lá to zá so kat még eb ben az év ben ki ter jesz tet ték a fő vá ros kö rül
fek vő 56 hely ség re is, sőt, az Or szá gos Terv hi va tal (OT) to váb bi 12 köz -
ség re és egy vá ros ra (Vác) is ja va sol ta.15 A fő vá ros ipa ri túl sú lyá nak
csök ken té sét szol gál ta az ipar te le pek ka te go ri zá lá sa. A ka te go ri zá lás
meg ha tá roz ta a be ru há zá so kat, mert a II. és a III. ka te gó ri á ba so rolt
üze mek ben job bá ra csak ál lag meg őr zé si, mun ka biz ton sá gi, szo ci á lis
és kul tu rá lis jel le gű fej lesz té se ket en ge dé lyez tek, a ter me lő ka pa ci tás
fej lesz té sét, a gép be szer zést til tot ták. Új gyár épí té sé re nem kap tak en -
ge délyt az ipar po li ti kát meg ha tá ro zó tes tü le tek től. A be ru há zá sok
ked vez mé nye zett je a vi dék volt, a fő vá ro si üze mek nek ki éle zett küz del -
met kel lett vív ni uk a fej lesz té si for rá so kért. Így a fő vá ro si ipar ál ló esz -
köz-ál lo má nya egy re in kább el öre ge dett, ami nek a vizs gált idő szak -
ban, de azon túl is hát rá nyos kö vet kez mé nyei let tek. Az ipar to váb bi
fej lő dé sé nek vis  sza szo rí tá sát a fő vá ro si mun ka erő hi ány (mun kás hi -
ány) is ösz tö nöz te, a fő vá ro si üze mek nek alig nyílt le he tő sé gük az al -
kal ma zot ti lét szá mu kat nö vel ni.

A ha tal mi erő tér: az ipa ri szek to rok és az ipa ri lob bi
A bu da pes ti ipar ha tal mi-po li ti kai dön té sek te re pe és tár gya volt, ahol
az ál la mi, azon be lül a mi nisz té ri u mi ipa ri szek tor kép vi se lő i nek (a
nagy vál la lat ok nak és a ve lük gyak ran kéz a kéz ben já ró mi nisz té ri u -
mok nak) az aka ra ta ér vé nye sült leg in kább: a ter me lés nö ve ke dé sen
ala pu ló fej lesz tés, a sta bil fog lal koz ta tás és a ki ala kult te lep he lyi és
gaz dál ko dá si struk tú rá ban meg je le nő vál to zat lan ság. Ezek mö gé fel -
so ra koz tak a szak szer ve ze tek is. A párt or szá gos és bu da pes ti szer vei
kép vi sel het ték a nagy vál la la to kat és a re form ra jó val nyi tot tabb szak -
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14 Bu da pest és kör nyé ke ál ta lá nos ren de zé si ter ve (1971). Terv do ku men tá ció. Szer zők:
PREISICH Gá bor, BERCZIK And rás, HEIM Er nő, MES TER Ár pád, SZŰCS Ist ván és mun ka tár -
sa ik. FSZEK – BGY. Bq 825/589.

15 MOL XIX-F-17-b. 52. d. Ne héz ipa ri Mi nisz té ri um (=NiM), Igaz ga tá si Fő osz tály, Tük.
II. ira tok. Az ipar te le pí té si kor lá to zá sok ki ter jesz té se. 1962. Az Or szá gos Terv hi va tal elő -
ter jesz té se a Gaz da sá gi Bi zott ság hoz.



po li ti kát is at tól füg gő en, hogy egy adott po li ti kus in kább a vál la la ti,
vagy a szak mai kö rök höz tar to zott.16 Ez utób bi cso por tot pél dá ul az
OT, a Gaz da sá gi Bi zott ság (GB), majd az 1973-ban lét re ho zott, a gaz -
da ság irá nyí tás köz pon to sí tá sá ra lét re jött Ál la mi Terv bi zott ság (ÁTB)
ve ze tői kép vi sel ték, ki e gé szül ve köz gaz dász ok kal és egy-két fo lya ma to -
san meg újul ni ké pes vagy fi a ta labb szak po li ti kus sal (pél dá ul Friss
Ist ván, Nyers Re zső, Fe hér La jos, Aj tai Mik lós, Párdi Im re). A Fő vá ro si
Ta nács Bu da pest ér de ke it fi gye lem be ve vő po li ti ká ja ál ta lá ban szem -
be ment a mi nisz té ri u mi ipar leg fon to sabb sze rep lő i vel, de a szak po li -
ti ká val szö vet ség ben sem el len sú lyoz ta a nagy vál la lat ok aka ra tát.
Fruszt rá ci ó ju kat a ta nács kép vi se lői ne megy szer éles ki ro ha ná sok -
ban, va la mint a ná luk is gyen gébb partónusokkal ren del ke ző szö vet -
ke ze ti és ma gán kis ipar időn kén ti veg zá lá sá val ve zet ték le.

A terv al kuk ke re té ben lét re jött ter vek, meg ál la po dá sok, a fej lesz té si
po li ti ka cél jai sok szor nem tel je sül het tek. Egy részt a Ká dár-ko ri ál -
lam szo ci a liz mus po li ti kai és gaz da sá gi dön tés ho zó i nak nor ma tív
(sza bály al ko tá si) mo no pó li u ma be le üt kö zött az ipar vál la lat ok lobbie-
rejébe. Más részt az egyes ipa ri szek to rok és kép vi se lő ik bu da pes ti cél -
rend sze re je len tő sen el tért egy más tól: míg a vál la la tok és tá mo ga tó ik
vis  sza-vis  sza té rő en a bu da pes ti ipar erő sö dé sét, vagy leg alább a sta -
tus quo meg őr zé sét pre fe rál ták, ad dig a ta nács sok kal di ver zi fi kál -
tabb po li ti kát kö ve tett, mi vel az ő fe le lős sé gük volt az inf rast ruk tú ra-
fej lesz tés és a la kás épí tés is. Ki kell emel ni, hogy az ál lam párt irá nyí -
tá sa mi att a dön té si hi e rar chia-szin tek gyak ran ös  sze ke ve red tek, és
több ször nem is le het vi lá go san nyo mon kö vet ni, hogy az egyes dön té -
sek mi lyen kez de mé nye zés re szü let tek.17 Mind azo nál tal ha tá ro zot tan
ki je lent he tő, hogy bár a bu da pes ti ipar fej lesz té si dön té se i ben, il let ve
a mű kö dés fel ügye let ében nagy sze re pe volt az or szá gos és he lyi párt -
szer vek nek, az alap ve tő irány vo nal ki ala kí tá sá ban a nagy vál la lat ok,
és a ve lük ös  sze fo nó dó mi nisz té ri u mi ve ze tők ját szot ták a leg fon to -
sabb sze re pet. A Fő vá ro si Ta nács je len tő sé ge az ál la mi ipa ri lob bi mi -
att el ső sor ban a ta ná csi és szö vet ke ze ti ipar fej lesz té sé nek ese té ben,

236 Budapest

16 Bő veb ben lásd: FEITL Ist ván: Fő vá ro si párt, fő vá ro si lob bi. In: Bu da pest az 1960-as
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17 KO CSIS Já nos Ba lázs: Dön tés ho za ta li me cha niz mus a fő vá ros ban az 1960-as és az
1970-es évek ben. In: Urbs Ma gyar Vá ros tör té ne ti Év könyv. V. Bu da pest Fő vá ros Le vél tá -
ra, Bu da pest, 2010. 376.



a vá ros ren de zé si cé lú iparkitelepítések elő ké szí té sé ben, va la mint a
ma gán kis ipar mű kö dé si le he tő sé ge i nek ki dol go zá sá ban volt meg ha -
tá ro zó. A fő vá ro si ipar szek to rok kö zöt ti küz de lem szin te min dig a mi -
nisz té ri u mi ipar ja vá ra dőlt el, más ipa ri szek to rok és a Fő vá ro si Ta -
nács ér de kei már rit káb ban ér vé nye sül het tek.

A szocialista szektoron belül a legfontosabb a minisztériumi ipar
volt. Itt dol go zott az ipa ri fog lal koz ta tot tak 80%-a, ami az idő szak ele -
jén fél mil li ó nál em bert je len tett. A mi nisz té ri u mok nagy sze re pet ját -
szot tak a fő vá ro si ága za ti sze lek tív-in ten zív ipar fej lesz té si kon cep ci ók
ki dol go zá sá ban, a vál la la ti ka te go ri zá lás ban és az iparkitelepítésben
is. Ugyan ak kor er re ko moly be fo lyá sa volt az ipa ri nagy vál la lat ok nak,
amit a mi nisz té ri u mok és a vál la la ti ve ze tők köz ti le ve le zés  vizs gá la ta
is meg erő sít.18 A fo lya ma tos ex port kény szer a nagy vál la la ti lob bit erő -
sí tet te, mi vel az elő irány zott ex por tot min den áron tel je sí te ni kel lett. Az
élet szín vo nal fo lya ma tos eme lé sé nek po li ti kai kény sze re a szak szer -
ve ze tek tá mo ga tá sá val to vább erő sí tet te a nagy vál la la to kat.19 Mind ez -
zel a fő vá ros ve ze té se nem tu dott mit kez de ni, komp le xebb vá ros fej -
lesz té si el kép ze lé se i vel gyak ran ma gá ra ma radt.

A mi nisz té ri u mi ipar ár nyé ká ban a ked ve ző te lep he lye kért és tá mo -
ga tá sért kü lön har cot ví vott egy más sal a ta ná csi ipar, a szö vet ke ze ti
ipar és a ma gán kis ipar. A ta ná csi ipar el sőd le ges po li ti kai cél ja, il let ve
po li ti kai fel ada ta az volt, hogy a vál la la tok se gít sék elő a szö vet ke ze ti-
és ma gán kis ipar ál la mi ipar ba tör té nő be ol vasz tá sát. Bár a Fő vá ro si
Ta nács a fel ügye le te alá tar to zó ipar fej lesz té sét igye ke zett ös  sze fog ni,
de a szek tor áru ter me lé si és szol gál ta tá si funk ci ó it csak meg fe le lő fej -
lesz té sek kel lett vol na ké pes tel je sí te ni, il let ve csak egy ma ga sabb
szín vo na lon mű kö dő ta ná csi ipar ve het te vol na fel a ver senyt a ma -
gán kis ipar ral és a szö vet ke ze tek kel. A fő vá ro si ál la mi helyiipar nem
tud ta tel je sí te ni po li ti kai kül de té sét, a ma gán kis ipar és a szö vet ke ze -
tek ki szo rí tá sát.
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18 Szalai Er zsé bet mély in ter júk alap ján vég zett vizs gá la tai sze rint a nagy vál la lat ok a
gaz da sá gi élet min den te rü le tén je len tős se gít sé get kap tak a ke rü le ti és a köz pon ti párt -
szer vek től. A szer ző egyik in ter jú ala nya ki fej tet te, hogy a nagy vál la la ti pa na szok a leg -
fel sőbb szin te kig el ju tot tak: „Ezen kí vül az is szá mí tott, me lyik vál la lat igaz ga tó ja KB-
tag (…) Egyi kük pél dá ul min dig ér tett hoz zá, hogy a sa ját vál la la ta ügye it a nagy vál la lat -
ok ál ta lá nos prob lé má ja ként tün tes se fel (már mint a KB-ban)”. SZALAI Er zsé bet: A re -
form fo lya mat és a nagy vál la lat ok. Va ló ság, 1982/5. 24.

19 FÖL DES György: Az ela dó so dás po li ti ka tör té ne te 1957–1986. Maecenas, Bu da pest,
1995. 236.



A szé les pro fi lú szö vet ke ze ti ipar je len tős fog lal koz ta tó volt Bu da pes -
ten, bár a szö vet ke ze te ket már a kor szak ele jén is csak át me ne ti gaz -
da sá gi for má nak te kin tet ték. Po li ti kai fel ada ta – a ta ná csi ipar hoz ha -
son ló an – az volt, hogy a ma gán kis ipa ro so kat „be te rel je” a szo ci a lis ta
ipar ba.20 Gya ko ri volt a súr ló dás a ta ná csi ipar és a szö vet ke ze ti ipar
kép vi se lői kö zött, mert a ta ná csi ipar sok szor sa ját ér de ke it ve szé lyez -
te tő nek lát ta a szö vet ke ze te ket. Mind vé gig ér ző dött az ál la mi ipar azon
szán dé ka, hogy ma gá hoz csá bít sa a szö vet ke ze tek al kal ma zot ta it is,
és az egyes vál la la tok mű kö dé si fel tét ele it ne he zít se. Az 1970-es évek -
től a szö vet ke ze tek és a ta nács konf lik tu sai je len tő sen tom pul tak
ugyan, de tel je sen nem tűn tek el. Még ek kor is meg fi gyel he tő volt a
szö vet ke ze tek kis mér té kű szí vó ha tá sa ta ná csi- il let ve a mi nisz té ri u -
mi ipar ra, ugyan is eb ben a szek tor ban job ban vol tak a ke re se tek.
A szö vet ke ze tek egy ré szé nél je len volt a ma gán vál lal ko zói at ti tűd, így
si ke re sen mű köd het tek a ked ve zőt len te lep hely- il let ve fog lal koz ta tás-
po li ti kai in téz ke dé sek el le né re is.

A ma gán kis ipa ros ok nem tar toz tak a szo ci a lis ta ipar ba, ők tel je sen
önál ló szek tort al kot tak. Pro fil juk ve gyes volt, ja ví tó-szol gál ta tó és áru -
ter me lő egy aránt volt kö zöt tük. Az 1956-os ese mé nyek után so kan
kap tak ipar en ge délyt, majd erő tel jes „ma szek-el le nes” kur zus vet te
kez de tét, ami nek ha tá sá ra a ma gán kis ipa ros ok szá ma 1968-ig fo lya -
ma to san, bár las su ló ütem ben csök kent. A ma gán kis ipar kö rül 1968
után eny hült a lég kör, de a ko ráb bi két év ti zed el nyo mó po li ti ká já nak
ha tá sa it a szek tor nem tud ta ki he ver ni, emi att az 1970-es évek ben lét -
szá muk stag nált. A ma gán kis ipa ros ok szá ma az 1980-as évek ele jé től,
a ma gán gaz da sá gi for mák en ge dé lye zé sé től kezd ve ug rás sze rű en
nőtt, de na gyobb ré szük ek kor már nem az ipar ban dol go zott. A tény -
le ge sen ipa ri te vé keny sé get is vég ző ma gán kis ipa ros ok szá ma már
nem nö ve ke dett.

A ta ná csi, a szö vet ke ze ti és a ma gán kis ipar „ver seny ké pes sé gét” az
idő szak egé szé ben ja ví tot ta, hogy a ja ví tás és szol gál ta tás mel lett az
áru ter me lés is nö ve ke dett, de emi att gyak ran ös  sze tű zés be ke rül tek a
mi nisz té ri u mi ipar ral, az Or szá gos Terv hi va tal lal. Egy 1960-as kel te -
zé sű, az OT Te rü le ti, Szo ci á lis és Kul tu rá lis Fő osz tá lyá tól szár ma zó
fel jegy zés sze rint a Terv hi va tal nem tar tot ta he lyes nek a fő vá ro si áru -
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ter me lés fel fut ta tá sát, mi köz ben a vi dé ki ál la mi helyiipari ka pa ci tás
ki hasz ná lat lan volt. A fel jegy zés ki emel te, hogy a be ru há zá so kat a Ta -
nács önál ló an, a Terv hi va tal en ge dé lye nél kül va ló sí tot ta meg. Az OT
ál lás pont ja sze rint a fő vá ros ban csak a szol gál ta tó ipart le he tett vol na
fej lesz te ni és ki zá ró lag szo ci á lis- és mun ka kö rül mé nye ket ja ví tó be ru -
há zá so kat en ge dé lyez tek. Lát ha tó te hát, hogy mi köz ben a Fő vá ro si Ta -
nács az ipar po li ti kai ter vek tel je sí té sé ben fel tét len lo ja li tást várt el
pél dá ul szö vet ke ze tek től, ad dig ő ma ga is több ször ját szot ta ki a köz -
pon ti uta sí tá so kat. Igaz, en nek hát te ré ben sa ját tel je sít mé nyé nek nö -
ve lé se hú zó dott meg, ezért a Ta nács a szö vet ke ze ti, il let ve ma gán kis -
ipar jól jö ve del me ző ter me lő ka pa ci tá sá nak egy ré szét igye ke zett he -
lyet te sí te ni.21

Az ipa ri lob bi mű kö dé sé nek me cha niz mu sát és ere jét An tal Lász ló
több ki vá ló mű vé ben fog lal ta ös  sze.22 An tal sze rint a lob bi haj tó ere jét
az ad ta, hogy a hi e rar chi kus al ku kap cso la tok do mi náns sze re pet
kap tak az ér de kek in teg rá ci ó já ban a ho ri zon tá lis, egyen ran gú fe lek
kö zöt ti al ku kap cso la tok kal szem ben. Mind ez a kö te le ző terv uta sí tá -
sos rend szer meg szű né se, 1968 után is fenn ma radt, sőt, a meg cson to -
so dott sze mé lyi kap cso la tok és köl csö nös füg gé sek mi att fo lya ma to -
san erő sö dött. A szo ci a lis ta gaz da ság ra jel lem ző „haj la mok” (ex ten zív
nö ve ke dé si haj lam, szer ve ze ti cent ra li zá ci ó ra va ló haj lam, a rész le tek -
be va ló be avat ko zás esz ka lá ci ó já nak haj la ma; haj lam az autarchiára),
va la mint a hi e rar chi kus kap cso la tok mi att a rész ér de kek be épí té sé -
nek ob jek tív és szub jek tív kény sze re mind-mind köz re ját szott ab ban,
hogy az ipar po li ti ka a lob bi fog sá gá ba ke rült.23 Az ipar po li ti ka te rén a
szi lárd sze mé lyi kap cso la tok kö ré ben ki ala kult a köl csö nös szí ves sé -
gek rend sze re. „Az irá nyí tó szer vek kö zöt ti meg ál la po dá so kat rend sze -
rint ta po ga tó zó, vál la la tok kö zöt ti al ku fo lya ma tok elő zik meg, így a
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21 MOL XIX-A-16-a. 794. d. Or szá gos Terv hi va tal, Ál ta lá nos ira tok. Bu da pest Fő vá ros
Ta ná csa Vég re haj tó Bi zott sá gá nak (= BP FT VB) je len té se a ta ná csi vál la la tok 1960. évi
terv tel je sí té sé ről. é. n. Mel lé kel ve egy fel jegy zés Cravero Ró bert tól (Or szá gos Terv hi va tal
Te rü le ti, Szo ci á lis és Kul tu rá lis Fő osz tály).

22 A leg fon to sabb mű vek a kö vet ke zők: AN TAL Lász ló: Fej lő dés – ki té rő vel. A ma gyar
gaz da sá gi me cha niz mus a 70-es évek ben. Pénz ügy ku ta tá si In té zet, Bu da pest, 1979.;
AN TAL Lász ló: Gaz da ság irá nyí tá si és pénz ügyi rend sze rünk a re form út ján. Köz gaz da sá -
gi és Jo gi Könyv ki adó, Bu da pest, 1985.

23 AN TAL Lász ló: Gaz da ság irá nyí tá si és pénz ügyi rend sze rünk a re form út ján. I. m.
42–45.



dön té si ja vas la tok vagy a vál la la tok kö zött már lét re jött egyet ér tés,
vagy át hi dal ha tat lan nak bi zo nyu ló vé le mény kü lönb ség után ke rül -
nek fel ső szint re.”24 A gaz da ság irá nyí tás egész rend sze re és a gaz da -
ság po li ti ka a nagy vál la lat okon nyu go dott. A terv al kuk so rán a nagy -
vál la lat ok sze re pe fo lya ma to san erő sö dött, be ke rül tek a párt irá nyí tás -
ba, a te rü le ti (fő vá ro si, ke rü le ti) ve ze tés be, a kul tú ra és a sort irá nyí tá -
sá ba. Lét re jött a kü lön bö ző te rü le tek ve ze tő i nek szo ros sze mé lyi kap -
cso lat rend sze re, a vál la lat egy szer re füg gött a mi nisz té ri u mok tól és a
te rü le ti szer vek től, vi szont ma nő ve re zé si le he tő ség is volt szá muk ra,
amel  lyel ki hasz nál ták az irá nyí tó szer vek köz ti el len té te ket. Sta bil já -
ték sza bály ok ala kul tak ki, amely ben nem volt föld in du lás sze rű sze -
mé lyi, szer ve ze ti stb. vál to zá sok ra le he tő ség. Sta bi li zá lód tak a sze mé -
lyes kap cso la tok, ami nek ered mé nye sze mé lyes ös  sze fo nó dá sok, füg -
gé sek rend sze ré nek ki ala ku lá sa lett. Ez meg je lent a ve ze tők po zí ci ó -
ban tar tá sá ban, a ve ze tői dön té sek két ség be von ha tat lan sá gá ban is.
Mind ez a bá zis szem lé let ural ta gaz da ság po li ti ká ban az 1980-as évek
vé gé ig ural ko dó ma radt, mi u tán az 1968-as re for mot a nagy vál la la ti
lob bi az 1970-es évek ele jén si ke re sen meg akasz tot ta.25

Az 1972-es, 49 ipar vál la la tot ki eme lő KB-ha tá ro zat ban hű en tük rö -
ző dött a nagy vál la la ti lob bi ere je, de a szer ve zett fel lé pés fel té te lez te az
irá nyí tó szer vek, a párt ap pa rá tu sok, sőt egyes tár sa dal mi szer vek tá -
mo ga tá sát is.26 A nagy vál la la ti lob bit a re for mok vis  sza for dí tá sá ban az
ipar tól sze mé lyi leg nem füg get len gaz da ság irá nyí tá si-po li ti kai fel ső
szint erő sí tet te, az zal ös  sze fo nó dott, ami vel szem ben a Fő vá ro si Ta nács
sok eset ben te he tet len nek bi zo nyult, vá ros po li ti kai ér de ke it (pél dá ul a
szen  nye ző te vé keny sé get foly ta tó ipar te le pek ki te le pí té se, a he lyi szol -
gál ta tó ipar, inf rast ruk tú ra fej lesz té se stb.) nem ér vé nye sít het te.

Az ipa ri fo lya ma tok irá nyí tá sa azon ban nem csak a fő vá ros, ha nem
az or szá gos po li ti kai aka rat és a sza bá lyo zás ha tá sa alól is szá mos te -
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25 Az ún. bá zis szem lé let a szo ci a lis ta tí pu sú gaz da ság irá nyí tás egyik leg fon to sabb jel -
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fenn ma rad a bá zis szem lé let az al ku jel leg mi att, „s ve le az ál lan dó, egyen le tes men  nyi sé -
gű nö ve ke dés re ori en tált, en nek a cél nak csak nem min dent alá ren de lő, rö vid tá von
gon dol ko dó, tak ti ká zó vál la la ti ma ga tar tás”. In: AN TAL Lász ló: Gaz da ság irá nyí tá si és
pénz ügyi rend sze rünk a re form út ján. I. m. 182.

26 AN TAL Lász ló: Gaz da ság irá nyí tá si és pénz ügyi rend sze rünk a re form út ján. I. m. 253.



rü le ten ki csú szott, ami nek ko moly kö vet kez mé nyei let tek Bu da pest
ipa rá nak fej lő dé sé re. Az egész kor szak ra ér vé nyes ezért Friss Ist ván
hely zet elem zé se, mi sze rint „van nak egy részt po li ti kai és gaz da ság po -
li ti kai dön té sek és van más részt a gaz da ság, amely ezek től a dön té -
sek től ke vés bé za var tat va megy a ma ga út ján.”27

Az önál ló bu da pes ti ipar po li ti ka moz gás te re
A fen ti ek alap ján nem ke rül het jük meg a kér dést: va jon lé tez he tett-e a
Ká dár-kor szak ban önál ló bu da pes ti ipar po li ti ka? Elöl já ró ban le szö -
gez het jük, hogy a mi nisz té ri u mi és nagy vál la la ti aka rat el sőd le ges ér -
vé nye sü lé se mi att in kább csak fő vá ros sal kap cso la tos, mint sem ki -
mon dot tan a fő vá ros ra vo nat ko zó ipar po li ti ká ról be szél he tünk. A mi -
nisz té ri u mi ipar mak ro szin tű fo lya ma ta i ba a fő vá ro si ta ná csi- és
párt szer vek nek nem volt be le szó lá sa, így a mi nisz té ri u mok és a nagy -
vál la lat ok bu da pes ti te lep he lye i ket érin tő dön té se it is ál ta lá ban csak
tu do má sul vet ték, a dön té sek ki dol go zá sá ban mar gi ná lis sze re pet ját -
szott a ta nács. Na gyobb volt Bu da pest önál ló sá ga a ta ná csi, a szö vet -
ke ze ti és a ma gán kis ipar te rü le tén, ezek azon ban a fő vá ro si ipar kis
há nya dát tet ték ki, ami zöm mel nem is fő vá ro si ke res le tet elé gí tett ki.
A kor szak ban szá mos, Bu da pest tel fog lal ko zó ipar po li ti kai dön tés
szü le tett, de az or szá gos po li ti ka egé szé nek te rü le ti irá nyí tott sá ga – az
erő for rás ok szű kü lé se kö vet kez té ben – meg le he tő sen gyen ge volt, in -
kább a vál la la tok ra és te lep he lye ik re kon cent rált. A fő vá ro si szint re
leg in kább adap tált prog ram a kor szak ban a sze lek tív-in ten zív ipar po -
li ti ka volt, ami a bu da pes ti adott sá go kat ala csony ha té kony ság gal fel -
hasz ná ló ipar ágak és te le pek fej lesz té sé nek kor lá to zá sa mel lett a kor -
sze rűt len, vagy a la kos ság élet kö rül mé nye it ká ro san be fo lyá so ló üze -
mek vi dék re te le pí té sét, il let ve meg szün te té sét szor gal maz ta.28

Köz pon ti szin ten ki mon dot tan Bu da pest-spe ci fi kus in téz mény ként
je lent meg az ipar vál la lat ok ka te go ri zá lá sá ra és ki te le pí té sé re al ko tott
sza bály rend szer, de en nek hát te ré ben is meg hú zó dott az or szá gos
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27 FRISS Ist ván et al.: Gaz da ság po li ti kánk ta pasz ta la tai és ta nul sá gai. 1957–1960. Köz -
gaz da sá gi és Jo gi Könyv ki adó, Bu da pest, 1976. 326.

28 TA TAI Zol tán: A bu da pes ti sze lek tív ipar fej lesz tés és az iparkitelepítés, mint az agg -
lo me rá ció nö ve ke dé sét be fo lyá so ló gaz da ság po li ti kai mód szer. Kéz irat. MTA Föld rajz tu -
do má nyi Ku ta tó in té zet, Bu da pest, 1975. 3.



ipar po li ti ka egyik fő cél ja, a vi dé ki ipar fej lesz té se a bu da pes ti ro vá sá -
ra. Egy sé ges köz pon ti ipar po li ti ka el ső sor ban ne ga tív mó don, a fő vá ro -
si ipar fej lesz tés vis  sza fo gá sá ban je lent meg, de a nagy vál la la ti lob bi ezt
gyak ran ki ját szot ta. A rész ben Bu da pest re sza bott sze lek tív-in ten zív
fej lesz té si dön té sek mel lett tör tén tek ugyan egyéb lé pé sek a fő vá ro si
ipar fej lesz té sé re, de ezek ál ta lá ban va la mi lyen or szá gos prog ram ba
be ágya zot tan, köz ve tett mó don je len tek meg. A bu da pes ti ipar nak cím -
zett in téz ke dés ként ér tel mez he tő pél dá ul az 1968-as re form után a kül -
ke res ke del mi jog meg adá sa is. A szá mos ked ve zőt len fo lya mat és vál -
ság je len ség mel lett a bu da pes ti vál la la tok egy ré szét di na mi zál ni le he -
tett az zal, hogy önál ló kül ke res ke del mi jo got kap tak. Or szá go san 86
szer ve zet kap ta meg a kül ke res ke de lem le he tő sé gét, eb ből Bu da pes ten
volt 68, ame lyek kö zül 33 az ipa ri tár cák fel ügye le te alatt állt.

Az önál ló bu da pes ti ipar po li ti ka kér dé se a fon to sabb dön tés ho zói
szer vek mun ká ja so rán nem sok szor ke rült elő nyílt for má ban. Ki vé -
telt ké pez ez alól az MSZMP BP VB 1981. jú ni us 24-i ülé se, ami kor a
vég re haj tó bi zott ság a Gaz da ság po li ti kai Osz tály nak a fő vá ro si ipar ról
szó ló je len té sét tár gyal ta. Az anyag vi tá já ban Maróthy Lász ló, az
MSZMP bu da pes ti bi zott sá gá nak el ső tit ká ra a kö vet ke ző ket mond ta:
„Mes  sze egyet ér tek a fel ve tett prob lé mák kal, a spe ci fi ku mok kal, de
egy dol got sze ret nék alá húz ni. Van-e Bu da pes ten ipar po li ti ka? Eb ben
az or szág ban Bu da pes tet nem le het szá mí tá son kí vül hagy ni, az át lag -
ba so rol va ke zel ni. Ipar po li ti kát nem le het anél kül for mál ni, hogy Bu -
da pest, mint olyan, a ma ga komp le xi tá sá ban, vagy mint elem zen dő te -
rü let ne sze re pel jen. Hogy ezt úgy hív ják-e, hogy ipar po li ti ka – ez már
meg fo gal ma zás kér dé se.”29 Maróthy te hát ér zé kel te a bu da pes ti ipar -
po li ti ka el mé le ti és gya kor la ti kü lön le ges sé gét, de vég ered mény ben
nem tud ta el dön te ni, hogy amit ta pasz tal, az men  nyi ben kü lön bö zik,
kü lön böz het az or szá gos po li ti ká tól.

A bu da pes ti ipar ter me lé sé nek ma gá val Bu da pest tel ke vés kap cso -
la ta volt, mert el ső sor ban nem a bu da pes ti pi ac ra ter melt. A fő vá ro si
igé nyek kel a mi nisz té ri u mi, de még a ta ná csi ipar te vé keny sé ge sem
volt össz hang ban. Az ipar te vé keny sé gi kö rét az adott sá gok mel lett el -
ső sor ban nem zet kö zi (KGST-) meg ál la po dá sok, sza ko sí tá sok sza bá -
lyoz ták, a fő vá ro si te lep he lyű ipar be ta go zó dott a „nép gaz da ság” egé -
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29 BFL XXXV.1.a4. MSZMP BP VB 1981. jú ni us 24-i ülé sé nek jegy ző köny ve.



szé nek rend sze ré be, és a te lep hely-kör nyé ki igé nyek től jó részt füg get -
le nül mű kö dött. Bár egy 1958-as je len tés le szö gez te, hogy a párt szer -
ve ze tek nek az zal is kel le ne fog lal koz ni, hogy a vál la lat mi ként elé gí ti ki
a la kos ság szük ség le te it, ho gyan tesz ele get a fel adott ren de lés nek, en -
nek el le né re szá mot te vő lé pé sek nem tör tén tek eb ben az irány ban.30

Az össz hang hi á nya idő ről idő re fe szült sé ge ket oko zott a po li ti ka, az
ipar-irá nyí tás és a la kos ság kö zött, de au to nóm, a bu da pes ti fel té te lek -
hez és igé nyek hez iga zo dó önál ló ipar po li ti ka az államszocialista
rend szer je gye i ből adó dó an nem ala kul ha tott ki a Ká dár-kor szak ban;
Bu da pest tel kap cso la tos ipar po li ti ká ról, il let ve né hány, el ső sor ban Bu -
da pest re ér vé nyes fej lesz té si dön tés ről (pél dá ul sze lek tív-in ten zív fej -
lesz tés po li ti ka, en nek kö vet kez té ben ka te go ri zá lás, iparkitelepítés) be -
szél he tünk csu pán.

A Bu da pest re ér vé nyes dön té sek po li ti kai vi ta me ző ben: 
a re konst ruk ci ós és a sze lek tív-in ten zív fej lesz tés

A po li ti kai dis kur zust az idő szak el ső fe lé ben a re konst ruk ci ós, majd
az 1970-es évek től az agg lo me rá ció egé szé re ki ter jesz tett sze lek tív-in -
ten zív ipar fej lesz tés ide o ló gi ai és po li ti kai kon cep ci ói ha tá roz ták meg.
Az 1960-as évek vé gé ig jel lem ző en egye di re konst ruk ci ók zaj lot tak a
ked ve ző be so ro lá sú és a mi nisz té ri u mok ál tal is fej lesz tés re ja va solt
üze mek ben. 31 Az 1960-as évek vé gé től, az ÚGM be ve ze té se után a re -
konst ruk ci ó kat egy re in kább szisz te ma ti ku san, ága za ti, il let ve ki -
emelt gaz da ság fej lesz té si prog ra mok ba fog lal va haj tot ták vég re. Meg
kell je gyez nünk azon ban, hogy ezek a ki emelt fej lesz té si prog ra mok
nagy vál la la ti kez de mé nye zés re szü let tek, és egy be fo nód tak a ter me -
lés bő ví tés kény sze ré vel.32

Ká dár a II. öt éves terv elő ké szí té sé nek po li ti kai bi zott sá gi vi tá já ban
ki je len tet te, hogy gaz da sá gos sá gi szem pont ok mi att kény te le nek a
meg le vő üze me ket fej lesz te ni.33 Az öt éves terv elő ké szí té sé ről szó ló je -
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30 BFL XXXV.1.a4. MSZMP BP VB 1958. feb ru ár 24-i ülé sé nek jegy ző köny ve.
31 A bu da pes ti agg lo me rá ció fej lő dé sé nek és je len le gi hely ze té nek elem zé se. Ké szí tet -

ték: FO DOR Lász ló és PREISICH Gá bor irá nyí tá sá val a Fő vá ro si Ta nács mun ka bi zott sá ga.
Or szá gos Terv hi va tal, Terv gaz da sá gi In té zet és Bu da pest Fő vá ros Ta ná csa VB Mun ka -
bi zott sá ga, Bu da pest, 1968. már ci us. 8–10.

32 BEREND T. Iván: i. m. 438.
33 MOL M-KS 288. f. 5/187. ő. e. (MSZMP PB, 1960. jú ni us 14-i ülés jegy ző köny ve.)



len tés le szö gez te, hogy „a fő vá ros ipa ri ter me lé sé nek bő ví té sét nem új
üze mek lé te sí té sé vel, ha nem azok olyan kor sze rű sí té sé vel és át ala kí -
tá sá val kell ter vez ni, hogy az ele gen dő le gyen a fő vá ros ter mé sze tes
sza po ro dá sá ból ere dő, il let ve itt je lent ke ző mun ka erő fog lal koz ta tá sá -
ra.”34 A bu da pes ti ipar fej lesz tés re konst ruk ci ós jel le ge mi att nem szá -
mol tak új üze mek létrehozásával35 Eper je si Lász ló, az OT fő osz tály ve -
ze tő je a Nép sza bad ság nak ki fej tet te, hogy „a mi nisz té ri u mok ezen kí -
vül ma guk is ke re sik a le he tő sé get Bu da pest túl zsú folt sá gá nak csök -
ken té sé re, és to váb bi erő fe szí té se ket tesz nek az ipar egész sé ge sebb te -
rü le ti ará nya i nak ki ala kí tá sá ra.”36 Az ága za ti ér de kek, a nagy vál la la ti
lob bi azon ban gyak ran fe lül ír ta a te rü le ti szem pon to kat. Az irány el -
vek vi tá já ban Ne mes De zső je lez te, hogy mi lyen trük kök kel tud ták a
mi nisz té ri u mok gaz da sá go sabb nak fel tün tet ni a bu da pes ti ter me lést
a vi dé ki nél. Pél dá ul a mun ká sok köz le ke dé si költ sé ge it a fő vá ros ra
há rí tot ták. Emel lett ha a gyár ol csób ban dol go zott, a mi nisz té ri um -
nak job ban meg ér te a fő vá ro si gyá rat fej lesz te ni (pél dá ul a Má jus 1.
Ru ha gyár fej lesz té se a Sze ge di Ru ha gyár he lyett).37

A fő vá ros ipa ri túl sú lyá nak csök ken té sé re vo nat ko zott az a ja vas lat
is, mi sze rint a vi dé ki ipar vál la lat ok nál fel kell gyor sí ta ni a kész ter mé -
kek gyár tá sát, mert ek kor a kész ter mé ket gyár tó bu da pes ti vál la la to -
kat szük ség te len re konst ru ál ni. Ja kab Sán dor KB-tag a KB egy ipar -
fej lesz té si kér dést is na pi rend re tű ző ülé sén meg em lí tet te, hogy a fém -
fel dol go zó és üveg ipar ban is gyár ta nak kész ter mé ke ket Bu da pes ten,
an nak el le né re, hogy az alap anyag-gyár tás vi dé ken fo lyik.38

A ki te le pí tés, a bu da pes ti ipar egy ré szé nek vi dék re te le pí té se, il let -
ve ez zel pár hu za mo san a fő vá ro si te lep hely-fel szá mo lá sok kér dés kö re
és mind ezek jo gi sza bá lyo zá sa az 1960-as és az 1970-es évek egyik leg -
fon to sabb bu da pes ti ipar po li ti kai té má ja, va la mint a ta ná csi és párt -
szer ve ze tek, va la mint a mi nisz té ri u mok és a vál la la tok köz ti csa tá ro -
zá sok egyik fő te re pe lett.39
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34 MOL M-KS 288. f. 4/24. ő. e. (MSZMP KB, 1959. szep tem ber 22-i ülés jegy ző köny ve.)
35 MOL M-KS 288. f. 4/34. ő. e. (MSZMP KB, 1960. jú ni us 29-i ülés jegy ző köny ve.)
36 Nép sza bad ság, 1960. áp ri lis 8.
37 MOL M-KS 288. f. 5/180. ő. e. (MSZMP PB, 1960. áp ri lis 26-i ülés jegy ző köny ve.)
38 MOL M-KS 288. f. 4/43. ő. e. (MSZMP KB, 1961. szep tem ber 12-i ülés jegy ző köny ve.)
39 Az iparkitelepítések te rü le ten is ér vé nye sült a vál la la tok erő fö lé nye a Fő vá ro si Ta -

nác  csal szem ben. A ta nács tag ok na gyon ne he zen vet ték tu do má sul azt, hogy még a leg -
ki sebb üze mek is „pac káz tak a ta nác  csal”. Heincz Mi hály, a fő vá ro si leg főbb vá ros ren -



A sze lek tív-in ten zív ipar po li ti ka egyes ele mei (a ka te go ri zá lás, a ki te -
le pí tés, a re konst ruk ci ós fej lesz tés, az új üze mek lét re ho zá sá nak ti lal -
ma) már az 1960-as évek ben ki ala kul tak, de mind ez az 1970-es évek
ele jén vált iga zán ko he rens prog ram má, mi vel az ex ten zív ipar fej lesz -
tés alap ve tő fel tét elei ked ve zőt le nek vol tak, rá adá sul a fő vá ros ba te le -
pült ipar nagy ré sze to vább ra is igen gaz da ság ta la nul és kör nye zet -
szen  nye zőn ter melt. Emel lett je len tős mun ka erő hi án  nyal küz dött,
sza bad te rü le tek nem áll tak ren del ke zés re, az ipar inf rast ruk tú rá ja
ki me rült (a köz mű vek ka pa ci tá sa el ér te a ma xi mu mot, az épü let ál lo -
mány el avult), és a kör nye zet vé de lem erő sö dé sé vel pár hu za mo san a
nyers anyag igé nyes és kör nye zet szen  nye ző üze mek el tá vo lí tá sát a ko -
ráb bi nál is szé le sebb tár sa dal mi és po li ti kai kö rök kö ve tel ték.40

Az 1970-es évek ele jé re a fő vá ro si ipar sze lek tív-in ten zív fej lesz té se
az ipar po li ti ka alap kö ve lett. Az 1006/1971. szá mú kor mány ha tá ro zat
rög zí tet te a sze lek tív és in ten zív ipar fej lesz tés kö ve tel mény rend sze rét,
ami a IV. öt éves terv ben már az egész or szág ra és Bu da pest re vo nat -
koz tat va is pri o ri tás ként sze re pelt.41 A IV. öt éves terv MSZMP KB ál tal
meg tár gyalt irány el vei le szö gez ték, hogy „az ipar po li ti ka alap ve tő cél -
ki tű zé se: a ter me lés nö ve lé se mel lett az in ten zív fej lesz tés ki bon ta ko -
zá sa, a ha té kony ság fo ko zá sa. Ezt az al kal ma zott tech ni ka és tech no -
ló gia kor sze rű sí té sé vel, a ter me lés és a ter me lés szer ke zet dif fe ren ci ált
fej lesz té sé vel, a mun ka ter me lé keny sé gé nek ja ví tá sá val, a nem zet kö zi
mun ka meg osz tás ba va ló ak tí vabb be kap cso ló dás sal, a nem zet kö zi
ver seny ké pes ség fo ko zá sá val, va la mint a szer ve zés és ve ze tés szín vo -
na lá nak eme lé sé vel kell meg va ló sí ta ni.”42

A gaz da ság po li ti ku sok az 1970-es évek ele jé től gyor sí ta ni akar tak a
fő vá ro si ipar intenzifikálásán. Ahogy Nyers Re zső a Bu da pest c. fo lyó -
irat nak ki fej tet te, a vi dék nek még 5-6 esz ten de je is van ar ra, hogy ex -
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de zé si ha tó ság ve ze tő je az egyik VB ülé sen pél dá ul egy kis óbu dai szesz üzem, „kó ce ráj”
mi att fa kadt ki.: „nincs ha ta lom ve le szem ben: nem le het el ren del ni le bon tá sát, nem le -
het ki köl töz tet ni, sem mit nem le het ve le csi nál ni.” BFL XXIII-102/A. Bu da pest Fő vá ros
Ta ná csa Vég re haj tó Bi zott sá ga 1970. de cem ber 23-i ülé sé nek jegy ző köny ve.

40 A na gyi pa ri szen  nye zés szá mos kel le met len je le rend sze re sen meg fi gyel he tő volt. Így
pél dá ul már-már el vi sel he tet len szmog ural ta a vá rost. 1970. de cem ber 14-én dél ben is
fel kel lett kap csol ni az éj sza kai vi lá gí tást az ut cá kon. Nép sza bad ság, 1970. de cem ber 15.
De 1973 má ju sá ban is több na pig ful dok lott a vá ros a füst köd től. Bu da pest, 1973/5. 28.

41 Nép sza bad ság, 1970. de cem ber 23.
42 MOL M-KS 288. f. 4/107–108. ő. e. (MSZMP KB, 1970. jú li us 15–16-i ülés jegy ző -

köny ve)



ten zív ipar fej lesz tést foly tas son. Ez zel pár hu za mo san – amíg Bu da -
pest nem kezd in ten zí vebb fej lesz tés be – a fő vá ros ipa ri sze re pe csök -
ken. Nyers ki emel te, hogy az in ten zív ipar fej lesz tés a ki te le pí té si po li -
ti ka el le né re még csak a kez det kez de tén tart. Ugyan ak kor bí zott ab -
ban, hogy min den vál la lat meg ér ti, hogy a ter me lést nem új mun ka he -
lyek kel le het nö vel ni, ezért a IV. öt éves terv idő szak vé gén „a bu da pes -
ti ipar ki lép a kri ti kus ál la pot ból és ter me lé si üte me fel gyor sul”.43 A ri -
por ter kér dé sé re, mi sze rint bi zo nyos köz pon ti in téz ke dé sek kel (pél dá -
ul ár- és bér szín vo nal eme lé se, a ta ná csi költ sé gek vagy a MÁV költ sé -
ge i nek üze mek re há rí tá sa) le het sé ges vol na-e az in ten zív fej lesz tés fel -
gyor sí tá sa, azt vá la szol ta, hogy ilye nek le het sé ge sek, de vi gyáz ni kell,
ne hogy a la kos sá got sújt sák. A ve ze tés te hát nem akar ta a bu da pes ti
éle tet és ipa ri ter me lést pusz tán azért je len tő sen meg drá gí ta ni, hogy
a ma ga sabb ár szín vo nal au to ma ti kus sze lek ci ót és in ten zí vebb fej lő -
dést vált son ki. A Ká dár-rend szer ben az el ért élet szín vo na lat még rö -
vid tá von sem le he tett koc káz tat ni még oly in do kolt szak po li ti kai cé lok
ér de ké ben sem. Emi att a bu da pes ti ipar ra di ká lis át ala kí tá sa mind -
un ta lan – már a po li ti ka fel ső szint jén, és sok eset ben a nagy vál la la ti
lob bi nél kül is – zá tony ra fu tott.

Az MSZMP BP VB 1975-ben tár gyal ta a sze lek tív-in ten zív fej lesz tés
ta pasz ta la ta it és cél ja it. Az elő ter jesz tés meg ál la pí tot ta, hogy az át ala -
kí tás cél ja egy ver seny ké pe sebb ipa ri struk tú ra lét re jöt te, azon ban a
IV. öt éves terv idő szak fej lesz té sei el lent mon dá so sak. Az erős ipar vál -
la la ti lob bi ha tá sá ra a vá ros fej lesz té si el kép ze lé sek mi att szük sé ges
te lep hely-fel szá mo lá sok üt köz tek az ága za ti szem pont ok kal.44 Egy, az
MSZMP bu da pes ti gaz da ság po li ti kai osz tá lya ál tal tár gyalt anyag sze -
rint „a sze lek tív-in ten zív fej lesz té si el kép ze lé sek las san ha lad nak elő -
re. A vál la la ti te vé keny ség itt sem ki elé gí tő. Szor gal maz ni kell min den
szin ten en nek kö vet ke ze tes meg va ló sí tá sát.”45 Ezért az 1976-ban in -
du ló V. öt éves terv a ko ráb bi nál még hang sú lyo sab ban tűz te zász la já -
ra a sze lek tív-in ten zív fej lesz tést.46 A Mi nisz ter ta nács 1975 jú li u sá ban
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43 M(ESTERHÁZI) L(ajos): Az egyén és a kö zös ség együt tes ja vá ért. Nyers Re zső lá to ga tá -
sa a Bu da pest szer kesz tő sé gé ben. Bu da pest, 1971/1. 2.

44 BFL XXXV.1.a4. MSZMP BP VB 1975. no vem ber 5-i ülé sé nek jegy ző köny ve.
45 BFL XXXV. 1.a16. 137. d. MSZMP Gaz da ság po li ti kai Mun ka bi zott ság (= MSZMP

GPMB), 1976. ok tó ber 28-i ülé sé nek jegy ző köny ve.
46 MOL M-KS 288. f. 15/317. ő. e. (MSZMP Gaz da ság po li ti kai Bi zott ság (= MSZMP

GPB), 1976. jú li us 5-i ülés jegy ző köny ve)



ér té kel te az ed di gi ered mé nye ket, és uta sí tot ta a mi nisz té ri u mo kat és
a Fő vá ro si Ta ná csot, hogy dol goz zák ki a sze lek tív-in ten zív fej lesz tés
kon cep ci ó ját.47 A lé pés je len tő sé gét mu tat ja, hogy a nép gaz da sá gi ter -
ve ző mun ka ke re té ben Ká dár-kor szak ban elő ször Bu da pest re ké szült
te rü le ti gaz da ság fej lesz té si prog ram az ága za ti jel le gű ter vek mel lett
Az egyes üze mek az Ál la mi Terv bi zott ság 1976-os irány mu ta tá sai
alap ján dol goz ták ki a cse lek vé si prog ra mo kat (ún. „Konk rét Prog ra -
mok”) az V. és a VI. öt éves terv idő szak ra. Eb ben meg kel lett ne vez ni a
meg szün te ten dő gyár tá si ágak, te vé keny sé gek, ter mék cso por tok, ter -
mé kek ne vét, a ki te le pí té se ket, az eset le ges új gyárt má nyok be ve ze té -
sét, az egyéb struk tu rá lis fej lesz tést, és ja vas la tot kel lett ten ni az in -
ten zív fej lesz tés ér de ké ben meg va ló sí tan dó ak ci ók ra is.48

A mi nisz té ri u mok a sze lek tív-in ten zív fej lesz té si prog ram ja i kat az
MSZMP bu da pes ti fel sőbb fó ru mai és a Fő vá ro si Ta nács elé ter jesz tet -
ték.49 Mind egyik mi nisz té ri um anya gá ból le szűr he tő, hogy a po li ti ka
ál tal el várt ex port nö ve lés ér de ké ben és a mun ka erő hi ány mi att tech -
no ló gi ai fej lesz tést szor gal maz tak, ko moly köz pon ti tá mo ga tás sal.
Cse ré be haj lan dó nak mu tat koz tak a kö te le zett sé ge ik tel je sí té sé re, a
for rá sok te rü le ti át cso por to sí tá sá ra, a gaz da ság ta lan ter me lés meg -
szün te té sé re is.

Az MSZMP BP VB 1977-ben, Dar vas György OT ipa ri fő cso port ve ze -
tő elő ter jesz té sé ben tár gyal ta Bu da pest és von zás kör ze te ipa rá nak fej -
lesz té si prog ram ját, amit a mi nisz té ri u mi ága za ti prog ra mok ból ál lí -
tot tak ös  sze.50 A cé lo kat fő ként nor ma tív esz kö zök kel szán dé koz tak
el ér ni. A prog ram fenn tar tot ta az ipar te le pí té si ti lal mat és til tot ta a
lét szám nö ve lő be ru há zá sok hi te le zé sét, emel lett kor sze rű sí te ni kí -
ván ta a te lep hely-gaz dál ko dást. Ugyan ak kor nem tá mo gat ta az agg lo -
me rá ci ó ba tör té nő ki te le pí tést, ami adott eset ben to vább élez het te a
mun ka erő-fe szült sé ge ket, az in gá zók szá má nak kon zer vá lá sá val.

A vál lalt ter mék sze lek ció nem volt gör dü lé keny, kü lö nö sen az 1970-
es évek má so dik fe lé től aka do zott. Er re egy, az MSZMP Gaz da ság po li -
ti kai Bi zott sá ga ál tal tár gyalt elő ter jesz tés szö ve ge is utalt: „Nem hall -
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47 3323/1975 (VII. 31). MT. sz. ha tá ro zat.
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gat ha tó el, hogy az V. öt éves terv kö rül mé nyei bi zo nyos komp ro mis -
szu mok ra kény sze rít het nek a bu da pes ti ipa ri te vé keny ség szű kí té sé -
ben, il let ve egyes te vé keny sé gek ki te le pí té sé ben. En nek két oka van:
egy részt az, hogy a bel föl di szük ség le tek és az ex port nö ve lés ér de kei
mi att a ter me lé si prog ra mok alig szű kít he tők (vol ta kép pen „fe les le -
ges”, igé nyek nél kü li te vé keny ség már ma sincs a bu da pes ti ipar ban!),
a má sik ok pe dig az, hogy a te vé keny sé gek ki te le pí té se igen drá ga és
idő igé nyes fel adat.”51

Az egyes ága za tok, pél dá ul a gép ipar és a vegy ipar sze lek tív-in ten zív
fej lesz té si prog ram já ról élénk tár gya lás so ro zat bon ta ko zott ki a bu da -
pes ti ta nács, a párt szer vek és a mi nisz té ri um(ok) kö zött. A vegy ipar te -
rü le tén – a ma gas ha té kony ság mi att – el ső sor ban a gyógy szer ipar -
ban volt ér de mes a bu da pes ti te lep he lye ket fej lesz te ni. A gyógy szer -
ipar köz pon ti fej lesz té si prog ram ja ér tel mé ben a bu da pes ti gyógy szer -
gyár tást és gyógy szer ipa ri ku ta tást ki emel ten ke zel ték, ami ből a fő vá -
ro si ipar egé szé ben je len tő sen pro fi tált.52

Az 1970-es évek vé gén ké szí tet ték elő a bu da pes ti agg lo me rá ció hos -
szú tá vú fej lesz té si kon cep ci ó ját. Ez a stra té gia to vább ra is a sze lek tív-
in ten zív fej lesz tést pre fe rál ta és je len tő sebb ter mék-, il let ve te lep hely-
meg szün te té sek mel lett fog lalt ál lást. A prog ram a sze lek ti vi tás és az
in ten zív fej lesz tés kö vet ke ze tes kép vi se le te mel lett lán dzsát tört a he -
lyi ipa ri szol gál ta tó ka pa ci tá sok bő ví té se mel lett.53 A sze lek tív-in ten zív
fej lesz tés 1980-ig nem hoz ta meg a várt ered mé nye ket, de a dön tés ho -
zók en nek foly ta tá sát szor gal maz ták. Ezt a kö vet ke zők kel tá masz tot -
ták alá:

a) a fő vá ros mun ka erő-hely ze té ben ko moly fe szült sé gek je lent kez -
nek, nagy a mun ka erő hi ány, csök ken a fog lal koz ta tot tak szá ma;

b) a bu da pes ti ipar vál la lat ok ál ló esz köz-ál lo má nya kor sze rűt len, el -
avult;
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51 MOL M-KS 288. f. 15/317. ő. e. MSZMP GPB 1976. jú li us 5-i ülés jegy ző köny ve.
52 MOL XIX-F-17-x (Ne héz ipa ri Mi nisz té ri um (=NiM), Mű sza ki Fej lesz té si Fő osz tály,

Mű sza ki Osz tály). 152. d. Tár gya lá si anyag az MSZMP BPB, az FT VB és a NiM ve ze tői
kö zött foly ta tan dó ta nács ko zás hoz. j. n.; il let ve: Sze ke res Gá bor fő osz tály ve ze tő-he lyet -
tes fel jegy zé se Mahács Mik lós osz tály ve ze tő ré szé re. Bu da pest, 1979. jú ni us 18.

53 MOL XIX-F-17-x (NiM, Mű sza ki Fej lesz té si Fő osz tály, Mű sza ki Osz tály.) 153. d.
Stadinger Ist ván és Csá szár Fe renc le ve le dr. Ju hász Ádám nak, NiM ál lam tit kár nak.
1979. áp ri lis 19. En nek mel lék le tei: 1. Bu da pest és az agg lo me rá ci ós öve zet táv la ti fej -
lesz té si kon cep ci ó já nak ki in du ló mun ka hi po té zi sei. Bu da pest, 1979. már ci us.; 2. Bu da -
pest és az Agg lo me rá ci ós Öve zet hosszútávú fej lesz té si kon cep ci ó ja. 1979. már ci us.



c) a bu da pes ti ipar múlt já ból ere dő szé les és sok eset ben el avult
gyárt mány struk tú ra;

d) a vál la la ti ipar te le pek nek a ki te le pí tés és a te lep hely-meg szün te -
té sek el le né re to vább ra is je len tős szá ma és szét szórt sá ga;

e) a vá ros fej lesz tés sel ös  sze füg gő gon dok, inf rast ruk tu rá lis el lá tás
hi á nyai ( pél dá ul víz hi ány), a kör nye zet szen  nye ző ter me lés;

f) az itt kon cent rá ló dó szel le mi bá zis nem kel lő ha té kony sá gú fel -
hasz ná lá sa.54

A sze lek tív-in ten zív irá nyú fej lesz tés erő sí té se és gyor sí tá sa, va la mint
a nagy vál la lat ok kal szem be ni ha tá so sabb fel lé pés a fő vá ro si párt ve ze -
tést is erő sen fog lal koz tat ta. Ezért pél dá ul a VI. öt éves terv ről szó ló vi -
ták so rán is egy ön te tű volt az a vé le mény, hogy ko moly fel adat há rul a
párt- és a ta ná csi ve ze tés re az ipar vál la lat ok el len ál lá sá nak le tö ré sé -
ben, mert „az a ta pasz ta la tunk, az a fé lel münk, hogy ha a ter mék szer -
ke zet át ala kí tá sát, ter mék szer ke zet vál tást, sze lek tív ipar po li ti kát a
vál la la ti szfé rá ra bíz zuk, nem megy kel lő en elő re a kér dés.”55 Az is igaz
azon ban, hogy a ter mék- és gyárt mány sze lek ci ót a vál la la tok ré szé ről
sok szor hát rál tat ta, hogy a gaz da ság ta lan ter mé kek ter me lé sét több
eset ben nem le he tett be fe jez ni, mert a nép gaz da ság nak szük sé ge volt
rá juk. So kuk csak tő kés im port ré vén lett vol na he lyet te sít he tő, ami
még na gyobb költ sé gek kel járt vol na. Mol nár End re, az MSZMP BP VB
egyik tag ja is fel hív ta a fi gyel met ar ra, hogy a fej lesz tés nincs kel lő en
át gon dol va, ami ki hat az egész ipar ered mé nyes sé gé re: „a fő vá ros ban
so ha nem volt össz hang ban a nép gaz da sá gi szük ség le tek kel, hogy hol
kell terv sze rű en úgy vis  sza vo nul ni, hogy a ma ra dék ha té ko nyabb le -
gyen, gaz da sá go sab ban pro du kál jon.”56 In kább egy faj ta spon tán ra ci o -
na li zá ció zaj lott a mun ka erő-hely zet függ vé nyé ben, a sze lek tív-in ten zív
fej lesz tés köz pon ti po li ti ká ja ne he zen volt ér vé nye sít he tő.

A fő vá ros sze lek tív-in ten zív fej lesz té si irá nyát meg ha tá ro zó 1978. évi
PB-ha tá ro zat óta el telt idő szak ered mé nye it 1983-ban, il let ve 1984-
ben vizs gál ták felül. Az el ső, az MSZMP BP VB elé ke rült je len tés meg -
ál la pí tot ta, hogy „a bu da pes ti ipar sze lek tív-in ten zív fej lesz té si kon -
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cep ci ó já val ös  sze füg gő fel ada tok meg va ló sí tá sá ban csak rész le ge sen
si ke rült elő re lép ni. Az ipar in ten zív és sze lek tív fej lesz té sé re, re konst -
ruk ci ó já ra és a te lep hely-gaz dál ko dás ra vo nat ko zó el kép ze lé se ket a
tár cák nem tud ták az ága za ti prog ra mok ba és a vál la la ti ter vek be kel -
lő en in teg rál ni.”57 A fő vá ros fej lesz té sé vel fog lal ko zó 1984. feb ru ár 28-
i PB-ha tá ro zat új ra ki emel te a sze lek tív-in ten zív fej lesz tés szük sé ges -
sé gét.58 Emi att az élő mun kát csök ken tő, ter me lé keny sé get, és a ha té -
kony sá got nö ve lő be ru há zá so kat szor gal maz tak, el ső sor ban az elekt -
ro ni ka, hír adás- és vácuumtechnika, a gyógy szer ipar, a mű szer ipar, a
jár mű ipar, a ház tar tá si vegy ipar és ipa ri szol gál ta tá sok te rén. Elő ír -
ták a ter mék szer ke zet kor sze rű sí té sét is. Az anyag kü lön fog lal ko zott
az élel mi szer ipar ral, ahol nagy sza bá sú re konst ruk ci ó kat irá nyoz tak
elő an nak el avult sá ga mi att (pél dá ul a sü tő ipar, a Bu da pes ti Tej ipa ri
Vál la lat, a Kő bá nyai Sör gyár re konst ruk ci ó já nak foly ta tá sát ír ták elő,
emel lett a Bu da pes ti Hús ipa ri Vál la lat meg újí tá sá ra is ja vas la tot tet -
tek).

A fő vá ro si ipar ra ci o na li zá lá sá nak és sze lek tív in ten zív fej lesz té sé -
nek utol só nagy sza bá sú prog ram ja 1986 ta va szán szü le tett meg,
ugyan is a Mi nisz ter ta nács 3173/1984. sz. ha tá ro za ta ér tel mé ben úgy -
ne ve zett át fo gó terv ben kel lett ös  sze gez ni a fő vá ro si ipar hely ze tét és a
szük sé ges te en dő ket.59 A Kapolyi Lász ló ipa ri mi nisz ter ál tal szig nált
do ku men tum új don sá ga, hogy kü lön ki tért a fő vá ro si ipar inf rast ruk -
tu rá lis prob lé má i ra is. Az ipar igé nyei és a kom mu ná lis szol gál ta tá -
sok ka pa ci tá sa kö zött fo ko zód tak a fe szült sé gek, kü lö nö sen a víz el lá -
tás te rén: na pi 23 ezer m3 víz hi án  nyal szá mol tak a VII. öt éves terv ben,
emi att a vál la la tok szá má ra fo ko zott víz ta ka ré kos sá got, új ra hasz no sí -
tást, va la mint sa ját víz ki nye rés meg te rem té sét szor gal maz ták. A sze -
lek tív-in ten zív fej lesz tés 1986-os prog ram ja szá mos ala po san ki dol go -
zott és új sze rű in téz ke dést ja va solt (pél dá ul az in no vá ci ós bá zis hoz
kap cso ló dó ága za tok fej lesz té se), a meg va ló sí tás ér de ké ben pe dig egy
mun ka prog ra mot is tar tal ma zott. Mind ezek vég re haj tá sá ra azon ban
a vál ság mi att már nem ke rült sor.
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A fő vá ro si ipar két ség te le nül meg lé vő si ke res fej lesz té se i nek alap ját
mind ezek el le né re nem a fő vá ros ra ér vé nyes sze lek tív-in ten zív fej lesz -
tés po li ti ká ban, ha nem or szá gos prog ra mok ban ta lál juk meg. Az ipar -
po li ti kai lob bi val több pon tok szem be me nő sze lek tív-in ten zív fej lesz -
tés po li ti ka ku dar ca nagy ban hoz zá já rult a bu da pes ti ipar kor sze rűt -
len szeg men se i nek to vább élé sé hez, a ked ve zőt len te lep he lyi és gaz da -
sá gi struk tú ra fenn ma ra dá sá hoz. A bu da pes ti ipart át fo gó an ke ze lő
sze lek tív-in ten zív ipar po li ti ka és a nagyívű prog ra mok ön ma guk ban
nem vol tak ké pe sek je len tős vál to zá so kat el ér ni a fő vá ro si ipar ban.
A sze lek tív és in ten zív ele mek (te lep he lyek, a fej lesz tés, fog lal koz ta tás)
ko moly konf lik tus te rü let nek szá mí tot tak a vál la la tok, a mi nisz té ri u -
mok, il let ve a párt he lyi és or szá gos szer vei kö zött, és az ér dek el len té -
tek mi att az át fo gó ter vek egyes pont jai ne megy szer csor bul tak, il let ve
meg sem va ló sul tak. Az iga zi sze lek ció az tán 1990-ben kö vet ke zett be,
a rend szer vál to zás a bu da pes ti ipar egé szét tel je sen át ala kí tot ta. A pi -
ac gaz da ság fo lya ma tai azon ban a ko ráb bi párt ha tá ro zat ok tól tel je sen
el té rő jel le gű ki vá lasz tó dást ered mé nyez tek a fő vá ros ipa rá ban.

A mo der ni zá ció prob lé má ja
A fő vá ro si ipar mo der ni zá ci ó já ban ál ta lá ban egyet ér tet tek a kü lön fé -
le ér dek cso por tok. A mű sza ki szín vo nal eme lé se az in ten zív ipar fej -
lesz tés leg fon to sabb cél ja volt, azon ban en nek meg va ló sí tá sa már szá -
mos aka dály ba üt kö zött. A nagy vál la lat ok nak egy bi zo nyos ha tá ron
túl nem volt ér de ke a mun ka erő tö me ges ki vál tá sa kor sze rű be ren de -
zé sek kel, il let ve ne he zen akadt ezek ke ze lé sé re al kal mas mun ka erő,
ami a be ru há zá sok ha té kony sá gát csök ken tet te. A fő vá ro si ipar le he -
tő ség sze rin ti mo der ni zá lá sa mind azo nál tal fon tos nak szá mí tott,
mert az el fo gad ha tat la nul el avult, ne megy szer az I. vi lág há bo rú előtt,
il let ve alatt gyár tott gé pek kel fel sze relt üze mek rend kí vü li elé ge det len -
sé get szül tek a dol go zók kö ré ben, és meg fe le lő tech no ló gia hí ján nem
le he tett ki ját sza ni a má sik vál la la ti adut, az ex port fo ko zá sát sem.
Gyak ran ér vel tek a fő vá ro si ipar mo der ni zá ci ó ja mel lett az zal is, hogy
en nek el ma ra dá sa az egész ha zai ipar fej lő dé sét gá tol ja.

A mi nisz té ri u mok a fej lesz ten dő ka te gó ri ák ba ke rült vál la la ta i kat
igye kez tek „hely zet be hoz ni” a bel ső pi a con és kül föld ön egy aránt. Kü -
lö nö sen a ki vi tel, azon be lül is a tő kés ex port nö ve lé se sze re pelt a ter -
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vek ben, en nek ér de ké ben be ru há zá sok kal, li cenc vá sár lás sal és szer -
ve ze ti át ala kí tás sal pró bál ták fej lesz te ni a fő vá ro si üze me ket. A mű sza -
ki fej lesz tés szük sé ges sé gét alá tá masz tot ta, hogy a ma gyar ter mé kek
Nyu gat-Eu ró pá hoz ké pest ala cso nyabb ha té kony ság gal, gyen gébb
tech ni kai jel lem zők kel ké szül tek gyen ge ver seny ké pes sé gük a dol lár -
be vé te li le he tő sé ge ket csök ken tet te. A ked ve zőt len be so ro lá sú gyá rak
vi szont nem kap hat tak szá mot te vő fej lesz té si for rást. Ez hoz zá já rult a
kor sze rűt len ál la po tok fenn ma ra dá sá hoz, va la mint a fej lesz tés ben
nem ré sze sü lő üze mek ben „al ter na tív” fej lesz té si mó dok igény be vé tel -
éhez: ezek az üze mek is fej lesz tet tek, csak a be ru há zá sa i kat köny ve lé -
si trük kök se gít sé gé vel el tün tet ték. A po li ti ka tu dott ró la, hogy a köz -
pon ti prog ra mo kat meg ke rül ve szá mos vál la lat „ti tok ban” fej leszt, de
az ipa ri lob bi ere je mi att a leg több ször sze met hunyt fe let te.

A bu da pes ti ipar kor sze rűt len sé ge már a vizs gált idő szak kez de té től
ko moly fej tö rést oko zott a ta ná csi- és párt ve ze tők nek. A bu da pes ti
párt bi zott ság ipa ri osz tá lya 1957-58-ban több üzem ben is vizs gál ta a
ter me lés mű sza ki fel tét ele it és mi nő sé gi ered mé nye it, és 1958-ban
tár gyal ta az er ről szó ló je len tést.60 Az anyag le szö gez te, hogy a fő vá ro -
si ipar tech no ló gi á ja el avult, a gyá rak ál la po ta sok kí ván ni va lót hagy
ma ga után. Az épü le tek és a gé pek kor sze rűt le nek, van nak túl zot tan
tűz ve szé lyes épü le tek, il let ve az anyag fá ra dás mi att sok a gép tö rés. A
mun ka vé del mi sza bá lyo kat a bu da pes ti üze mek ben sok te kin tet ben
nem tart ják be. Kez det től fog va prob lé ma volt, hogy a gép be szer zés és
az épít ke zés nem volt kel lő össz hang ban. A Re sze lő gyár ban sok olyan
gép „he ver”-t, amit Mis kolc ról hoz tak át, ugyan ak kor a Fém do boz- és
Tu bus Mű vek hez új gé pek ér kez tek, de nem tud ták azo kat el he lyez -
ni.61

Az MSZMP BP VB 1958. má jus 26-án rész le te sen tár gyal ta egyes bu -
da pes ti nagy üze mek mű sza ki fej lesz té sé nek prob lé má it.62 A VB asz ta -
lá ra ke rült je len tés elöl já ró ban meg ál la pí tot ta, hogy az MDP KV 1955-
ös, a mű sza ki szín vo nal eme lé sé re ho zott ha tá ro za ta óta „a mű sza ki
fej lesz tés te rén – né hány ki vé tel től el te kint ve – a fej lő dés las sú. Is me -
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60 A vizs gá lat alá vett gyá rak és párt szer ve ze te ik: Lampart, Bu da fo ki Zománcárugyár,
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re tes, hogy a mun ka ter me lé keny sé gé nek emel ke dé se Ma gyar or szá -
gon igen ala csony. Nem zet kö zi sta tisz ti ka sze rint 1950–1955 kö zött a
mun ka ter me lé keny sé ge Ma gyar or szá gon csak 24%-kal emel ke dett,
ami a leg ros  szabb a KGST-or szá gok kö zött.”

Az ipar fej lesz tés leg fon to sabb el ve or szá gos szin ten a ha té kony ság
és a ter me lé keny ség nö ve lé se volt. Ez kü lö nö sen fon tos volt Bu da pes -
ten, mi vel az 1960-as évek kö ze pé től a be ru há zá sok hi á nya mi att a fő -
vá ro si te lep he lyű ipar nö ve ke dé si üte me a vi dé ki nek csak a fe lét (évi
2-3%) tet te ki. Az ipa ri ter me lés nö ve ke dé sé nek itt tel jes egé szé ben a
ter me lé keny ség nö ve ke dé sén kel lett ala pul nia.

A bu da pes ti gaz da ság- és vá ros po li ti ku sok vá ros fej lesz té si cél ból
szor gal maz ták az ipar fo ko zott mo der ni zá ci ó ját. Az MSZMP bu da pes -
ti párt bi zott sá gá nak ülé sén mar káns vé le mé nyek is el hang zot tak,
ami kor a tes tü let a IV. öt éves terv fő vá ro si ipar fej lesz tés ének szük sé -
ges sé gét tár gyal ta. Perényi Im re, a kor el is mert vá ros ter ve ző je ki fej tet -
te, hogy a bu da pes ti ipar nak fej lőd nie kell, szük sé ge van a re konst ruk -
ci ós be ru há zá sok ra, mi vel a fej lesz tés meg aka dá lyo zá sa egyen lő len -
ne a ma gyar ipa ri fej lő dés meg aka dá lyo zá sá val. „Egyet ér tek Né meth
Kár oly elv társ nak a párt bi zott ság egyik ülé sén el mon dott né ze té vel,
hogy las san a bu da pes ti ipar egé szen öreg, ös  sze vis  sza tá kolt épü le -
tek ben dol go zik.”63

A bu da pes ti ipar mű sza ki szín vo na lá nak ta lál má nyok kal tör té nő
eme lé se a Ká dár-rend szer vé gé ig na pi ren den volt. A dön tés ho zók és a
vál la la tok is fel is mer ték, hogy a mű sza ki in téz ke dé sek, ta lál má nyok,
újí tá sok pre fe rá lá sa fon tos sze re pet játsz hat a ter me lé keny ség nö ve -
ke dé sé ben.64 Az 1968-as gaz da sá gi re form után ki mon dot tan szor gal -
maz ták a nem zet kö zi li cen cek át vé tel ét és a be ve ze té si idő rö vi dí té sét.
A fő vá ro si gép ipar 1969-ben már 30 új ter mék fé le sé get gyár tott fő ként
nyu ga ti or szá gok ból vá sá rolt li cen cek alap ján, mind ez 1969-ben a
gép ipar kész ter me lé sé nek 4,2%-át tet te ki. Az újí tá sok ese té ben a leg -
na gyobb prob lé mát az üzem be he lye zés je len tet te, pél dá ul a gép gyár -
tás te rü le tén kö rül be lül 10 hó nap telt el a ter mék pro to tí pu sá nak jó -
vá ha gyá sa és üzem sze rű gyár tá sá nak meg kez dé se kö zött. A bo nyo lul -
tabb gé pek nél az át fu tás 2-3 év is le he tett, a leg je len tő sebb új konst -
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63 BFL XXXV.1.a3. MSZMP Bu da pes ti Párt bi zott sá ga 1970. feb ru ár 25-i ülé sé nek jegy -
ző köny ve.

64 BFL XXXV.1.a4. MSZMP BP VB 1957. au gusz tus 12-i ülé sé nek jegy ző köny ve.



ruk ci ók nál pe dig nem rit kán 5-7 év telt el!65 A li cenc vá sár lá sok ese tén
elő tér be ke rült a vál la la tok önál ló kez de mé nye zé se, ugyan ak kor al kal -
mi meg fon to lá sok is fon to sak le het tek, ezért vé let le nül ne megy szer
ugyan azt a li cen cet több bu da pes ti gyár is meg vet te. A leg több újí tást
az NSZK-ból, majd csök ke nő sor rend ben Fran cia or szág ból, Svájc ból,
Ang li á ból és Auszt ri á ból vá sá rol ták. A fel hasz ná lás rész le tes elem zé -
sé vel ar ra ju tot tak, hogy a ki csi, ol csó li cen cek nek volt a leg rö vi debb a
be ve ze té si ide je. A li cen cek má sik ré sze na gyobb vo lu me nű volt, és el -
ső sor ban a köz pon ti fej lesz té si prog ra mo kat szol gál ta. Ezek kel már
ko mo lyabb ne héz sé gek me rül tek fel, és kér dé ses volt, hogy mi re be ve -
ze tik, lesz-e az adott ter mék gyár tá sá nak ér tel me. A vizs gá lat meg ál la -
pí tot ta, hogy ke vés a szo ci a lis ta or szá gok ból szár ma zó li cenc, „ami
szem lé le ti prob lé mát is tük röz.”66

A nem zet kö zi ko ope rá ci ók te rén a gyógy szer ipar járt az élen. 1971-
ben a Chinoin a sváj ci Ciba-val, az Egye sült Gyógy szer- és Táp szer gyár
a sváj ci Sandozzal, a Kő bá nyai Gyógyszerárugyár a hol land Organon
és a bel ga Jansen cég gel kö tött ko ope rá ci ós szer ző dést. Ezek alap ján
az el ső idő szak ban a kül föl di cég több ha tá sos gyógy szer alap anya gát
szál lí tot ta Ma gyar or szág ra. A ha zai gyár el ké szí tet te a gyógy szert, a
ké sőb bi ek ben pe dig vá sá rolt li cenc alap ján gyár tot ta, s fő ként bel föl -
di el lá tás ra, de meg egye zés sze rint ex port ra is.67 Az éles nem zet kö zi
ver seny nek job ban ki tett bu da pes ti gyógy szer ipar fej lesz té sei ne vez -
he tők a leg si ke re seb bek, mert itt nem ér vé nye sül he tett ma ra dék ta la -
nul az in no vá ci ót gyak ran le tö rő, a sta tus quo-ban ér de kelt szo ci a lis -
ta nagy vál la la ti at ti tűd.

A tech no ló gi ai újí tá sok, li cen cek szé les kö rű al kal ma zá sát sok szor
nem tá mo gat ta, ha nem aka dá lyoz ta a po li ti ka. Sok al kat rész em bar gó
alatt állt, így a tech ni kai szín vo nal eme lé se nagy ne héz sé ge ket oko zott.
Az in no va tí vabb bu da pes ti vál la la tok – szé les kö rű kül föl di kap cso lat -
rend sze re ik ré vén – si ke re sen hasz nál tak fel szá mos li cen cet, de ezért
ko moly küz del met kel lett foly tat ni uk. A si ke rek el le né re „az ál ta lá nos
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65 VISZKEI Mi hály: Bu da pest ere je – ipa rá nak ha té kony sá ga. Bu da pest, 1972/2. 1–3.
66 BFL XXXV. 1.a16. 135. d. MSZMP GPMB 1973. ja nu ár 4-i ülé sé nek jegy ző köny ve.
67 A nem zet kö zi kap cso lat rend szer bő vü lé se mel lett a di na mi ku san fej lő dő bu da pes -

ti gyógy szer ipar az 1970-es évek ele jén két, lé nye gé ben csőd be ju tott gyá rat is át vett (a
Kő bá nyai Gyógy szer gyár a Do ro gi Szén fel dol go zó Vál la la tot, a Chinoin a nagy té té nyi
Bányagyutacsgyárat). Nép sza bad ság, 1971. ja nu ár 14.



kép hez az is hoz zá tar to zik, hogy a vi lág tech no ló gi ai vál to zá sa it va ló -
ban kö vet ni aka ró erő fe szí té sek leg több ször csak mint egy par ti zán ak -
ci ók ként és szi get sze rű en je len tek meg, az er re a cél ra lét re ho zott szer -
ve zet, az Or szá gos Mű sza ki Fej lesz té si Bi zott ság is sok szor csu pán
csem pész áru ként tu dott el he lyez ni egy-egy tech no ló gi át…” – fo gal maz -
ta meg a licensz-szerzés ne héz sé ge it egy, az 1980-as évek kö ze pén szü -
le tett ta nul mány.68

A mű sza ki fej lő dés vis  sza ma ra dott sá ga mö gött nem csak az állt,
hogy a nyu gat-eu ró pai fej lesz té sek zö me kés ve, vagy egy ál ta lán nem
ke rül he tett a ha zai pi ac ra, ha nem több íz ben a Kül ke res ke del mi Mi -
nisz té ri um ma ga aka dá lyoz ta a be ho za talt, el en ged he tet len fej lesz té -
se ket blok kol va ez zel. Ezt pél dáz za a kö vet ke ző eset is. A Cse pel Mű vek
ke rék pár gyá rá nak a ke rék pár al kat rész-gyár tás hoz szük sé ge volt egy
ke rék pár váz-he gesz tés re al kal mas ro bot ra, il let ve egy váz ös  sze sze re lő
cél be ren de zés re. A tröszt be ho za ta li en ge délyt kért a ro bot ra, de a Kül -
ke res ke del mi Mi nisz té ri um En ge dé lye zé si Bi zott sá ga – a ke rék pár -
gyár tás gaz da sá gos sá gi prob lé mái mi att – azt nem hagy ta jó vá. A
CSM ve zér igaz ga tó ja több ször szor gal maz ta a be ho za ta li en ge délyt, de
elő re lé pés nem tör tént. A ve zér igaz ga tó ezért le vél ben for dult Sol tész
Ist ván mi nisz ter he lyet tes hez, kér ve köz ben já rá sát az ügy ben – ered -
mény te le nül.69

Meg ál la pít ha tó, hogy a fő vá ro si ipar mo der ni zá ci ó ját aka dá lyoz ta a
be ru há zá sok las sú meg té rü lé se, va la mint a szo ci a lis ta gaz da sá gi
tömb höz tar to zás. A terv gaz dál ko dás és ke re tei kö zött, a Nyu gat tal
kor lá to zott kap cso la tot fenn tart va nem le he tett ha té kony mo der ni zá -
ci ós po li ti kát foly tat ni. Tör tént ez an nak el le né re, hogy ta lán ezen a te -
rü le ten volt a leg na gyobb össz hang az egyes ipa ri szek to rok és tá mo -
ga tó ik kö zött. Az egy sé ges fel lé pést azon ban itt is aka dá lyoz ta a párt,
a nagy vál la lat ok, a mi nisz té ri u mok és a ta nács el té rő or szá gos és bu -
da pes ti ide o ló gi ai és ipar po li ti kai, va la mint a vá ro son be lü li stra té gi -
ai ko ope rá ció hi á nya.
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68 VÁ MOS Ti bor: Ipar po li ti ka és gaz da ság: ered mé nyek, gon dok, táv la tok. Va ló ság,
1985/6. 29.

69 MOL XIX-F-18-h. 2. d. Ipa ri Mi nisz té ri um, Sol tész Ist ván mi nisz ter he lyet tes ira tai.
Dr. Garai Vil mos, CSVFM ve zér igaz ga tó já nak le ve le Sol tész Ist ván hoz. 1981. feb ru ár 5.
MH-IV.236.



A fő vá ro si ipar po li ti ka mint mun kás po li ti ka

A kor szak fog lal koz ta tás-po li ti ká ja lé nye gé ben egyet je len tett a mun -
kás po li ti ká val, ami Bu da pes ten kü lö nö sen ké nyes kér dés volt. A rend -
szer ha tal mi bá zi sát a mun kás osz tály al kot ta, de a bu da pes ti mun -
kás ság nagy ré sze az 1956-os for ra da lom mel lé állt, majd pe dig ak tí -
van részt vett a mun kás ta nács ok éle té ben. A Ká dár-rend szer szá má ra
kü lö nö sen fon tos volt a mun kás ság jó in du la tá nak el nye ré se, hely ze -
té nek meg szi lár dí tá sa. Eb be nem fel tét le nül il lett be le a bu da pes ti
ipar vis  sza szo rí tá sa, a dol go zók mun ka kö rül mé nye i nek rom lá sa, vagy
mun ka hely ük ki te le pí té se. Ugyan ak kor a po li ti kai ve ze tés nek a te rü -
le ti egyen lő sí tő tö rek vé sek és a ha tal mas bu da pes ti né pes ség kon cent -
rá ció ál tal oko zott ne héz sé gek (pél dá ul „agy el szí vás” vi dék ről; a be köl -
tö ző fi a ta lok la kás hoz jut ta tá sá nak ne héz sé gei stb.) mi att még is csak
szű kí te nie is kel lett a fő vá ro si fog lal koz ta tott ság le he tő sé ge it.

Az ipar vál la lat ok mes  sze me nő en ki hasz nál ták, hogy a párt ve ze tés a
tel jes fog lal koz ta tott ság, az ál lan dó élet szín vo nal-eme lést szem előtt
tar tó ide o ló gi ai ala pok mi att, a dek la rált szak po li ti kai el vek el le né re,
sze met hunyt az en ge dély nél kü li fő vá ro si be ru há zá sok, lét szám bő ví -
té sek és az iparkitelepítési ha tá ro za tok be nem tar tá sa fe lett. Né mi
vál to zást ered mé nyez he tett vol na az 1960-as évek má so dik fe lé től az,
hogy a fő vá ro si ipar ban fog lal koz ta tot tak 600 ez res lét szá ma érez he -
tő en csök ken ni kez dett, így az ipa ri mun kás ság ele in te las san, majd
egy re gyor sab ban zsu go ro dott: ha le szá mít juk a bu da pes ti ipar ál tal
fog lal koz ta tott in gá zó kat, ak kor a bu da pes ti ipa ri dol go zók szá ma az
1980-as évek vé gé re 200 000 fő kö rü li re csök kent.70

A lét szám csök ke nés azon ban in kább ak ti vi zál ta, mint sem gyen gí -
tet te a nagy vál la la ti lob bi te vé keny sé gét. Míg a vá ros po li ti ku sok a bu -
da pes ti ipa ri fog lal koz ta tott ság fo lya ma tos csök ken té sét szor gal maz -
ták, a fő vá ro si vál la la tok és a mi nisz té ri u mok a mun ka erő-nö ve lés ben
vol tak ér de kel tek. A fog lal koz ta tás te rén is – ha son ló an a te lep hely-po -
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70 Bu da pes ten az ipa ri mun ka he lyek több mint 20%-át az in gá zók töl töt ték be, egy ré -
szük ala csony szín vo na lú mun kás szál lón élt. A be já rók szá ma a mun kás szál ló kon la -
kók kal együtt ös  sze sen 160 000 fő volt, eb ből kb. 120 000 fő dol go zott az ipar ban és az
épí tő ipar ban. A vi dé ki ipa ro sí tás kö vet kez té ben szá muk az 1960-as évek kö ze pé től már
nem nö ve ke dett to vább. BARTA Györ gyi: A bu da pes ti ipar mun ka erő hát te re. Elő adás a
Francia–Magyar Kol lok vi um ra. Kéz irat, MTA FKI könyv tá ra. 1975. 1–12.



li ti ká hoz – ki ala kult a ta ná csi- és párt szer vek, il let ve a mi nisz té ri u -
mok és vál la la tok kö zöt ti konf lik tus me ző. A las san posztindusztriális
fej lő dé si sza kasz ba lé pő Bu da pes ten a mun ka e rő-tar ta lék ok el apad -
tak, és ter mé sze tes fo lya mat ként nőtt a mun ka erő-ván dor lás a nem
túl zot tan von zó ipa ri mun ka he lyek ről a szol gál ta tá si ágak fe lé. A
nagy vál la lat ok csak vi dé ki te lep he lyek lé te sí té sé vel és fej lesz té sé vel
tud ták ki vi te lez ni mun ka erő-be vo ná son ala pu ló gaz da sá gi stra té gi á -
ju kat. Emel lett vi szont fog gal-kö röm mel ra gasz kod tak a ké nyel me -
sebb – és te gyük hoz zá: el avult sá guk el le né re sok szor ter me lé ke nyebb
– bu da pes ti te lep he lye ik hez.

Mind má ig vi ták tár gya, hogy Bu da pest ese té ben – a foglalkoztatotti
lét szám csök ke né sé vel pár hu za mo san – be szél he tünk-e posztin-
dusztriális fej lő dés egyes je gye i ről. Töb ben azért óva kod nak et től,
mert Bu da pes ten a ter me lés vo lu me ne a csök ke nő lét szám el le né re is
nőtt.71 A fog lal koz ta tot tak lét szá má nak csök ke né se azon ban – az ipar -
vál la lat ok tö rek vé sei el le né re – meg ha lad ta a mun ka erő apa dá sá nak
üte mét. A mun ka erő egy ki sebb ré sze – leg alább is pa pí ron – a me ző -
gaz da sá gi szek tor ba (pél dá ul az 1980-as évek ben a TSZ-melléküze-
mágakba) áram lott, de az újabb mun ka ké pes kor osz tály ok már a szol -
gál ta tá sok ban he lyez ked tek el. Az idő szak vé ge fe lé a bu da pes ti ipa ron
be lül is meg erő sö dött a szol gál ta tó-irá nyí tó jel leg. Mind eze ket a terci-
erizálódás je le ként is fel fog hat juk, és bi zo nyos, hogy je len tős dezin-
dusztrializáció zaj lott le a fő vá ros ban.

Az 1960-as évek kö ze pé ig sok ré tű, de sok szor egy más sal el len té tes
fo lya ma tok ját szód tak le a fog lal koz ta tás-po li ti ka te rén. Bár az ál ta lá -
nos cél a fő vá ro si ipa ri dol go zók lét szám emel ke dé sé nek és ez ál tal a
bu da pes ti né pes ség-kon cent rá ció nö ve ke dé sé nek meg aka dá lyo zá sa
volt, az ipar ex ten zív nö ve ke dést szol gá ló lob bi ja a fel ső ve ze té sig el ért.
Pél dá ul az MSZMP KB elé ter jesz tett, a II. öt éves terv ről szó ló ja vas lat
a fő vá ro si fog lal koz ta tott ság 100  000 fő vel tör té nő nö ve lé sét cé loz ta
meg, ami az ipa ri fog lal koz ta tot tak ra is vo nat ko zott. Ez az anyag min -
den kép pen szem ben állt a szak mai el kép ze lé sek kel és az ural ko dó
szem lé let tel. Kossa Ist ván köz le ke dé si és pos ta ügyi mi nisz ter az elő -
ter jesz tést tár gya ló ülé sen meg döb be né sé nek adott han got, ami ért a
ter ve zet tel el len tét ben ilyen vo lu me nű fog lal koz ta tás-bő ví tést ter vez -
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71 BECK Bé la: Ipar fej lesz tés vagy vis  sza fej lesz tés? Bu da pest, 1978/6. 29.



nek Bu da pes ten. Ká dár köz be ve tet te, hogy a lét szám stop nál ere de ti leg
csak a be já rók ra gon dol tak, mi re Kossa így foly tat ta: „Hogy mi re gon -
do lunk Ká dár elv társ, az egy, a má sik meg az, hogy hogy va ló sul ez
meg, las san a be já rás is mind in kább ne he zebb lesz és komp li kál tabb,
de ha száz ezer rel nő Bu da pes ten a dol go zók szá ma (!), akár be já ró
lesz, akár Bu da pes ten lesz, min den ho gyan ne héz lesz.”72 Kossa fel hív -
ta a fi gyel met ar ra, hogy ko ráb ban azért szor gal maz ták a re konst ruk -
ci ós fej lesz tést, hogy el ke rül jék a fő vá ro si ipa ri lét szám nö ve ke dé sét,
ez zel szem ben az elő ter jesz tés egé szen más po li ti kát tük röz. Tény és
va ló, hogy rész ben a re konst ruk ció ered mé nye ként II. öt éves terv ele -
jén az ipar ban fog lal koz ta tot tak szá ma to vább nőtt, ami a fel ső ve ze -
tés ben ko moly ag go da lom ra adott okot. Egy, a mi nisz ter ta nács szá má -
ra ké szült elő ter jesz tés ben Ve res Jó zsef, az FT VB el nö ke ag go dal má -
nak adott han got, mert a „fő vá ro si ipa ri üze mek, vál la la tok szin te kor -
lát lan el he lyez ke dé si le he tő sé get kí nál nak a vi dé ki ek szá má ra”.
A mig rá ció meg aka dá lyo zá sá ra Ve res a gyen gén fej lett me gyék ipa ro -
sí tá sát ja va sol ta, mert – ahogy fo gal ma zott – „tu da tá ban va gyunk an -
nak, hogy Bu da pest túl zsú folt sá ga nem szün tet he tő meg ad mi niszt ra -
tív jel le gű in téz ke dé sek kel.” Az elő ter jesz tés sze rint a fő vá ros el szí vó
ha tá sa már a szak mun kás ok nál je lent ke zett, mert éven ként
10–12  000 fi a tal ke rült vi dék ről Bu da pest re szak mát ta nul ni, akik -
nek jó ré sze a fő vá ros ban ma radt. Ko moly prob lé ma volt, hogy a mun -
ka erő-köz ve tí tők elő sze re tet tel köz ve tí tet tek ki vi dé ki em be re ket a fő -
vá ros ba; Ve res en nek a gya kor lat nak a meg szün te té sét kö ve tel te, ja va -
sol ta, hogy vi dé kit csak ak kor le hes sen fel ven ni, ha fő vá ro si mun ka -
vál la ló nem je lent ke zik.73

Az 1965-ben kez dő dő lét szám csök ke nés sel pár hu za mo san a vál la -
la tok egy re na gyobb mun ka erő-hi ányt je lez tek a mi nisz té ri u mok fe lé,
ami nek ki elé gí té se újabb tö me gek fő vá ros ba ván dor lá sá val fe nye ge -
tett. Az aka do zó iparkitelepítéseknek kez det ben egy ál ta lán nem volt
ha tá sa a mun ka erő pi ac ra, így nem tu dott an  nyi mun ka hely fel sza ba -
dul ni, mint amen  nyi re a mi nisz té ri u mok igényt tar tot tak. A mun ka -
erő hi ány le küz dé sé re a vál la la tok vi dék ről hoz tak fel szak mun ká so -
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72 MOL M-KS 288. f. 4/43. ő. e. (MSZMP KB, 1961. szep tem ber 12-i ülés jegy ző köny ve.)
73 MOL XIX-F-17-b. 40. d. (NiM, Igaz ga tá si Fő osz tály, Tük. II. ira tok). Bu da pest túl zsú -

folt sá ga és a fő vá ros la kos sá ga to váb bi nö ve ke dé sé nek meg aka dá lyo zá sa. Ve res Jó zsef
nem az FT VB el nö ké nek elő ter jesz té se a Mi nisz ter ta nács hoz. 1961.



kat, újabb mun kás szál lók épül tek.74 A vi dék ipa ro sí tá sa és a fő vá ro si
la kás hoz ju tás ne héz sé gei kö vet kez té ben azon ban az 1960-as évek vé -
gé től a vi dé ki ek be áram lá sa csök ke nés nek in dult.

Az üze mek nél fel lé pő mun ka erő hi ány zöm mel struk tu rá lis és kép -
zett sé gi okok ra volt vis  sza ve zet he tő, ép pen ezért a ka pun be lü li mun -
ka nél kü li ség mind vé gig ma gas volt.75 A do log ke rü lés, a nem meg fe le lő
mun ka egyes ese tek ben olyan ki rí vó mé re te ket öl tött, hogy a vál la la -
tok kény te le nek vol tak az al kal mat lan mun ká sa i kat el bo csá ta ni. Pél -
dá ul az Elzett Fém le mez ipa ri Mű vek ben 1965-ben 38 em bert küld tek
el, ita lo zás, mun ka ke rü lés sze re pelt az okok kö zött. Mind emel lett jel -
lem ző a kor szak mun kás po li ti ká já ra, hogy mind egyik el bo csá tott 30
na pon be lül ta lált ma gá nak mun ka he lyet, így nem szü ne telt a mun -
ka vi szo nyuk.76 Több fó ru mon is el hang zott, hogy a ka pun be lü li mun -
ka nél kü li ség meg ol dá sa je lent he ti a fő vá ro si mun ka erő-hely zet kul -
csát.77 A mun ka erő-gaz dál ko dás és a vál la la tok be ru há zá si te vé keny -
sé ge nem volt meg fe le lő, a re konst ruk ci ók so rán ne megy szer olyan gé -
pe ket épí tet tek be, ame lye ket szak em be rek hí ján nem le he tett ki hasz -
nál ni. A „Ku ta tá si zá ró je len tés a ’Bu da pes ti agg lo me rá ció köz gaz da sá -
gi prob lé má i ról’ c. té má ról” el ne ve zé sű mun ka op po nen si vé le mé nyé -
ben dr. Kő sze gi Lász ló ki fej tet te, hogy – szem ben a ta nul mány ban ol -
vas ha tó meg ál la pí tá sok kal – „kü lön bö ző becs lé sek sze rint a ka pun
be lü li mun ka erő-tar ta lék 60–100 ez res nagy ság rend ben mo zog hat”.78

Ko moly prob lé mát je len tett, hogy a vál la la tok ér de kelt sé ge mi att a
ter vek kel el len tét ben nem egy te vé keny ség ese té ben a mun ka erő-igé -
nyes fá zi sok Bu da pes ten ma rad tak (pél dá ul sze re lés, vég ter mék elő ál -
lí tás), és a vi dé ki te lep hely re ki se lej te zett gép sort vit tek. A na gyobb
szak em ber igény is sok eset ben a fő vá ros ban ma radt meg, az zal az in -

259Kon dor At ti la Csa ba - A bu da pes ti ipar po li ti ka né hány sa já tos sá ga… 
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dok kal, hogy az it te ni gyár tás nem tö meg szé ri ás ter me lés, ha nem na -
gyobb egyé ni hoz zá adott ér té ket kép vi se lő te vé keny ség. Az 1970-es
évek vé gé re azon ban a fő vá ro si ipar nak a de mog rá fi ai fo lya ma tok mi -
att is tel je sen el apad tak a mun ka erő-for rá sai, az 1970-es évek má so -
dik fe lé ben az ös  szes mun ka ké pes ko rú fér fi mel lett a nők 88,7%-a
dol go zott, ta nult, il let ve gyes-en volt.79 1975 és 1980 kö zött a bu da pes -
ti vál la la tok kö zel 60%-a nö vel te a vi dé ki mun ka he lye ken fog lal koz ta -
tot tak szá mát és mint egy egy ötö dük nél ez a nö ve ke dés ki egyen lí tet te
vagy fe lül múl ta a Bu da pes ten be kö vet ke zett lét szám csök ke nést. A fő -
vá ro son kí vü li mun ka he lye ken fog lal koz ta tot tak szá ma több alága-
zatban – pél dá ul a hír adás- és vá kuum tech ni kai, a fém tö meg cikk, a
fa fel dol go zó, pa pír, tex til ru há za ti, bőr, szőr me és ci pő ipar ban – meg -
ha lad ta a Bu da pes ten dol go zó két.80 Az 1980-as évek ben né hány ága -
zat ban, pél dá ul a kön  nyű ipar ban a fő vá ro si ipa ri mun ka erő hi ány kü -
lö nö sen sú lyos sá vált.81 Minden nek kö vet kez mé nye ként a be épí tett
ka pa ci tá sok ki hasz nált sá ga is csök kent, a több mű szak hi á nya mi att
ez kü lö nö sen a fo lya ma tos mű sza kok kal dol go zó üze mek re volt jel -
lem ző.

A mun ka erő lét szá má nak ala ku lá sa mel lett a mun ka erő szín vo na -
lá val kap cso la tos kér dé sek je len tet ték a fog lal koz ta tás-po li ti ka má sik
súly pont ját. A ter me lé ke nyebb ipar meg te rem té sé nek alap ja a ma ga -
san kép zett szak em ber gár da le he tett vol na. Bár a vá ros az év ti ze des
ha gyo má nyok és az egye te mek mi att az or szá gos át lag nál sok kal több
jól kép zett szak em ber rel ren del ke zett, fo lya ma to san tö re ked tek a mi -
nő sé gi mun ka erő kö ré nek bő ví té sére. Szak em be rek ből ros  szul áll tak,
a szak mun kás is ko lák a be is ko lá zást alig tud ták tel je sí te ni. 1970-ben
pél dá ul ön tő nek, ko vács mes ter nek nem je lent ke zett sen ki.82 Prob lé -
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ma ként je lent ke zett, hogy a bu da pes ti egye te me ken a mér nö kök kö zül
so kan kap tak el mé le ti, konst ruk tő ri jel le gű kép zést, és ke ve seb ben az
ipar szá má ra job ban hasz no sít ha tó tech no ló gu si fel ké szí tést.

Vol tak olyan hi ány szak mák, ame lye ket na gyon ne he zen le he tett be -
töl te ni mi nő sé gi mun ka erő vel, ez ked ve zőt len fo lya ma to kat ge ne rált,
kü lö nö sen azért, mert hi ány volt jó ve ze tők ből is. Pél dá ul a pro fes  szi o -
ná lis üzem szer ve zés hez ke ve sen ér tet tek, önál ló szer ve zé si rész le gek
csak a nagy üze mek ben mű köd tek, a szer ve zé si te vé keny ség las san fej -
lő dött, ami ki ha tott az üze mek ha té kony sá gá ra. Így pél dá ul a So rok sá ri
Ön tö dé ben kor sze rű au to ma ta gé pe ket he lyez tek üzem be anél kül, hogy
vizs gál ták vol na en nek ha tá sa it az üzem egé szé re. „A szűk szer ve ző ka -
pa ci tás té nyé vel függ ös  sze az a nem kí vá na tos je len ség is, hogy a szer -
ve zés kezd di va tos szak má vá vál ni, sza po rod nak a fél mű velt, ál tu do má -
nyos, za va ros né ze te ket kép vi se lő kon junk tú ra-lo va gok” – fo gal maz ta
meg egy párt bi zott sá gi elő ter jesz tés.83 Mind ez azért tör tén he tett, mert a
rend szer mű kö dé si me cha niz mu sa foly tán a po zí ci ó juk ba ra gadt ré gi
vál la lat ve ze tők a tech ni ka fej lő dé sé vel sok szor nem tud tak lé pést tar ta -
ni. A meg fi gye lés re ki je lölt bu da pes ti vál la la tok ról szó ló je len tés meg ál -
la pí tot ta, hogy né hány idő sebb ve ze tő ere jét meg ha lad ták a fel ada tok.
Gyen ge volt a ve ze tők el len őr ző, számonkérő te vé keny sé ge, és elő for dult
az em be rek kel va ló tö rő dés hi á nya, dur va ve ze tői ma ga tar tás, va la mint
„szub jek ti viz mus” is.84 Mind ez az tán a ta nács adók kö ré nek bő vü lé sé -
hez, a vál la la ti ve ze tés víz fej-jel le gé nek erő sö dé sé hez ve ze tett.

A mun kás po li ti ka ér té ke lé se ként el mond hat juk, hogy a fog lal koz ta -
tás te rén egy más nak fe szü lő ta ná csi és párt po li ti ka, va la mint a nagy -
vál la la ti lob bi küz del mé ben a nagy vál la lat ok még más konf lik tus me -
zők höz ké pest is lé nye ge sen ked ve zőbb hely zet ben vol tak. Az MSZMP
a mun ká sok ra épü lő po li ti kai bá zi sa mi att kény te len volt en ged ni a
nagy vál la lat ok szán dé ka i nak, ami vel a Fő vá ro si Ta nács nya ká ba
újabb la kás igény lő ket is varrt. Csak hogy a szol gál ta tá si szek tor von -
ze re je, a de mog rá fi ai fo lya ma tok, va la mint a be köl tö zé sek szá má nak
csök ke né se mi att a nagy ipar ezen a te rü le ten tud ta a le he tő sé ge it a
leg ke vés bé ki hasz nál ni, a fő vá ro si ipa ri dol go zók szá ma az idő szak vé -
gé re drasz ti ku san le csök kent.
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A bu da pes ti ipar po li ti ka ér té ke lé se

A bu da pes ti ipar fej lesz tés re ha tó po li ti kai konf lik tus me zők, az el len -
té tes ha tal mi aka ra tok, de fő leg az át fo gó stra té gi ai mo der ni zá ci ót
aka dá lyo zó nagy vál la la ti ér de kek mi att a bu da pes ti ipar po li ti ka gaz -
da sá gi és vá ros fej lesz té si szem pont ból egy aránt si ker te len nek bi zo -
nyult. A bu da pes ti ipar po li ti ka két sze re sen is ati pi kus volt: egy részt a
fő vá ro si ipar fej lesz tés vis  sza fo gá sát cél zó ide o ló gia, más részt a nagy -
vál la lat ok és szö vet ke ze tek, majd ké sőbb a ma gán szek tor erő sö dő ér -
dek ér vé nye sí tő ké pes sé gé ből és önál ló sá gá ból fa ka dó al ter na tív nor -
ma rend sze rek, aka ra tok meg je le né se mi att. Jog gal me rül fel a kér dés,
hogy ez az ipar po li ti ka és ipar fej lesz tés mi lyen po zi tív, il let ve ne ga tív
kö vet kez mé nyek kel járt a fő vá ros gaz da sá gá ra és fej lő dé sé re néz ve.

Gaz da ság fej lesz té si szem pont ból egyes te rü le te ken vol tak olyan
ered mé nyek, ame lyek a fő vá ros 1990 utá ni fej lő dé se szem pont já ból
po zi tív nak ér té kel he tők, de a bu da pes ti ipar fe szí tő gond ja it alap já -
ban vé ve nem si ke rült meg ol da ni. Ezek a pi ac gaz da sá gi át me net idő -
sza ká ban ele mi erő vel tör tek a fel szín re. A fő vá ro si vál la la tok ter me lé -
sét ugyan köz pon ti terv uta sí tás ha tá roz ta meg, de a köz pon ti ter vek
jó részt a vál la la tok ja vas la ta it, el kép ze lé se it tük röz ték. A po li ti kai, a
szak mai és a vál la la ti lobbiérdekeket kö ve tő gaz da ság po li ti ka kö rei el -
sza kad tak egy más tól, az al ter na tív, ne megy szer el len té tes cé lú nor -
ma rend sze rek egy más sal ver seng tek. A nagy ös  sze vo ná sok után az
óri ás vál la la tok fo ko zott ér dek ér vé nye sí tő-ké pes sé gük mi att alap ve tő -
en meg ha tá roz ták a gaz da ság po li ti kát, ami a po li ti kai dön té sek ben is
tük rö ző dött. Így az tán több szak ma po li ti kai kér dést nem si ke rült meg -
ol da ni, a fő vá ro si ipar nem zet kö zi mér cé vel mér ve egy re in kább le ma -
radt. A szo ci a liz mus ban vál la lat nem me he tett csőd be, ezért a gaz da -
ság ta la nul ter me lő egy sé gek nem sze lek tá lód tak ki, ha nem kény sze -
rű ál la mi ál do zat vál la lás sal élet ben tar tot ták őket.

A fő vá ro si ipar mű sza ki szín vo na lá nak eme lé sét szol gá ló sze lek tív-
in ten zív po li ti ka zá tony ra fu tott a nagy vál la lat ok el len ál lá sán, bár
egy-egy vál la lat a si ke res re konst ruk ci ó nak, il let ve a nyu ga ti li cen cek -
nek, know-how-nak, a ter mék struk tú ra át ala kí tá sá nak, va la mint mo -
ti vált ve ze tés nek kö szön he tő en ké pes volt meg áll ni a he lyét a nyu ga ti
pi a con is. Rész ben a kül föl di li cen cek alap ján ter me lő hú zó ága za tok -
nak (pél dá ul elekt ro tech ni ka, gyógy szer ipar, hír adás tech ni ka) kö -
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szön he tő en a fő vá ros egyes ága za tok ban meg őriz te or szá gon be lü li
fej lett sé gi elő nyét, az zal pe dig, hogy a nagy mun ka igé nyes, ala csony
szak kép zett sé get igény lő ter me lést mind in kább vi dé ki le ány vál la lat ok
vé gez ték, az or szá gon be lü li fej lett sé gi kü lönb sé gek mint egy be fagy -
tak, ami nek a rend szer vál to zás után nagy je len tő sé ge lett. Szá mot te -
vő sze lek ció azon ban nem kö vet ke zett be: a na gyobb er re irá nyu ló
prog ra mok meg buk tak a nagy vál la lat ok el len ál lá sán. A be ru há zá sok
el ső sor ban a men  nyi sé gi ter me lés nö ve ke dést szol gál ták, és nem ol -
dot ták meg a bu da pes ti ipar struk tu rá lis prob lé má it. A leg több te lep -
hely nem ré sze sült re konst ruk ci ós ked vez mény ben, de sa ját ma ga ös -
sze ügyes ked het te a fej lesz té sek hez szük sé ges for rá so kat, mert meg fe -
le lő pat ró nu sai vol tak nagy vál la la ti, il let ve mi nisz té ri u mi kö rök ben.

A nem meg fe le lő be ru há zá sok mi att a mi nisz té ri u mi ipar fő vá ro si
ál ló esz köz-ál lo má nya az 1980-as évek re tel je sen el avult. A Bu da pes tet
súj tó rest rik tív po li ti ka, va la mint az át fo gó re form el len ha tó vál la la ti
ér de kek ered mé nye a no mi ná lis csök ke nés mel lett a fő vá ro si ipar
„ver seny ké pes sé gé nek” rom lá sa lett. A vizs gált idő szak ban a bu da pes -
ti ál la mi ipar sú lya a fog lal koz ta tot tak te rén 44%-ról 20% alá csök -
kent, ha son ló an vál to zott a ter me lés alap ján szá mí tott rész arány is.
Ez ön ma gá ban nem lett vol na gond, de az ál ta lá ban rend kí vül rossz
te lep hely-adott sá gok kal, mun ka erő hi án  nyal, inf rast ruk tu rá lis gon -
dok kal küsz kö dő fő vá ro si ál la mi ipar át ala kí tá sá ra il let ve fej lesz té sé -
re szánt for rá sok nem meg fe le lő en hasz no sul tak, így je len tős át tö rés
nem tör tént az ipar szín vo na lá nak ala ku lá sá ban.

Vá ros fej lesz té si szem pont ból nagy stra té gi ai esély le he tett vol na,
hogy a szo ci a lis ta „egy-pont gaz da ság” el mé le té vel szem ben Bu da pest
és agg lo me rá ci ó ja ese té ben hang sú lyo san je lent meg a po li ti ká ban a
tér, az ipar te rü le ti sé ge. Ezt a te rü le ti meg ha tá ro zott sá gú ipar-vis  sza -
fej lesz té si po li ti kát azon ban csak a Fő vá ro si Ta nács, és né hány gaz da -
ság po li ti kus kép vi sel te kö vet ke ze te sen. A te lep hely-ra ci o na li zá lás két -
ség te le nül elő re ha ladt, meg je len tek az el ső ipa ri par kok is, de a vál la -
la tok el len ál lá sa mi att sok szor nem si ke rült meg va ló sí ta ni a ter ve zett
ki te le pí té se ket, és ez zel a gaz da sá gos ság ér de ké ben tér ben kon cent -
rál ni ter me lé si inf rast ruk tú rát. A sze lek tív-in ten zív po li ti ka po zi tív
ho za dé ka volt, hogy a fő vá ro si gaz da ság fej lesz tés ben do mi náns sá vált
az „agg lo me rá ci ós szem lé let”. Nagy kár, hogy a ké sőb bi ek ben (kü lö nö -
sen a rend szer vál to zás után) nem si ke rült az agg lo me rá ció-fej lesz tés

263Kon dor At ti la Csa ba - A bu da pes ti ipar po li ti ka né hány sa já tos sá ga… 



ös  sze han golt sá gát to vább fi no mí ta ni, de ez nem en nek a kor szak nak
a hi bá ja.

Az ipar te le pí té si ti la lom, va la mint egyes ese tek ben a nagy vál la la ti ér -
de kek nek is meg fe le lő, a ter me lés men  nyi sé gi nö ve lé sét elő se gí tő és a
mun ká sok fog lal koz ta tá si kö rül mé nye in is ja ví tó te lep hely-kon cent rá -
ció mi att az ipar te lep he lye i nek szá ma fo gyat ko zott, és a ter me lés vég -
ered mény ben nagy részt ki szo rult a bel vá ros ból, egy ké sőb bi idő szak
szá má ra he lyet ad va a fej let tebb, szol gál ta tó-ke res ke del mi funk ci ó jú
city ki ala ku lá sá nak. Ez tény le ge sen rész si ker ként köny vel he tő el.

A Ká dár-kor szak ipar po li ti ká ja kö vet kez té ben a zöld me zős ne héz -
ipa ri be ru há zá sok és fej lesz té sek mes  sze el ke rül ték a fő vá rost, ami -
nek kö vet kez té ben a gaz da sá gi át me net a fő vá ros ban zökkenőmente-
sebb volt, mint vi dé ken. A kor sze rűt len és mun ka igé nyes ter me lé si fá -
zi sok tö me ges vi dék re te le pí té se, a rész leg ipar lét re ho zá sa, majd an -
nak 1990 utá ni csőd je nö vel te Bu da pest gaz da sá gi sú lyát. Bu da pest
kör nye zet mi nő sé gé re is ked ve ző volt a ne héz ipar kor lá to zá sa. A fő vá -
ros az ipa ri ad mi niszt rá ció köz pont ja lett, ami a nem zet kö zi újí tá sok
és a pi ac gaz da ság szá má ra adap tí vabb, fel ké szül tebb mun ka erő tö -
me ges meg je le né sét ered mé nyez te. Az 1980-as évek ben az ál lam ál tal
el ha nya golt ipar vál sá ga már ki ta pint ha tó volt, en nek nyo mán egy re
na gyobb lét szám ban je len tek meg a fő vá ros ban a ma gán gaz da ság hoz
köt he tő gaz da sá gi sze rep lők. Ez zel együtt né hány tá mo ga tott, ki emelt
fej lesz té si prog ram ban részt ve vő üzem ter mé kei a sok mi nő sé gi ki fo -
gás el le né re is si ke re sen meg őriz ték nem zet kö zi hír ne vü ket és hoz zá -
já rul tak Bu da pest po zi tív nem zet kö zi po zí cio ná lá sá hoz.

Az em lí tett po zi tí vu mok mel lett azon ban Bu da pest egé szé nek fej lő -
dé se szem pont já ból a Ká dár-kor szak ipar po li ti ká ja nem volt si ker tör -
té net. A te lep hely for ga lom aka do zá sa és a ki te le pí té sek tö me ges elo -
dá zá sa mi att nem tör tént meg az ér ték te len ipar te le pek nagy ré szé -
nek fel szá mo lá sa. A fej lesz té si pén zek vis  sza fo gá sa mi att a te lep he -
lyek kor sze rűt len né vál tak, a bar na me zős re ha bi li tá ció és a kár el há -
rí tás szá mos eset ben még az utó kor ra vár. Ez ál tal a fő vá ros tér szer ke -
ze té nek ala ku lá sát is ked ve zőt len irány ba be fo lyá sol ta az ipar po li ti ka.
A gaz da ság irá nyí tá si rend szer mi att Nyu gat-Eu ró pa nagy ipa ri köz -
pont ja i val és fő vá ro sa i val szem ben egy aránt csök kent a fő vá ro si ipar
innovativitása, ver seny ké pes sé ge az 1945 előt ti hely zet hez ké pest,
ami az éle ző dő vá ros ver seny ben na gyon ked ve zőt len po zí ci ót je lent
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Bu da pest szá má ra. A fog lal koz ta tás ban ér zé kel he tő ano má li ák, a ka -
pun be lü li mun ka nél kü li ség de mo ra li zá ló ha tá sa mind má ig ki ta pint -
ha tó, a ver seny nek ki nem tett egy ko ri ipa ri mun ka vál la lók csak az ál -
la mi új ra el osz tás ban re mény ked het nek. A fő vá ro si ipar ke vés sé já rult
hoz zá Bu da pest mo der ni zá lá sá hoz: a te lep he lyek és az ott dol go zók
túl nyo mó több sé ge al kal mat lan volt er re.

El ső sor ban a mo der ni zá ci ó val, a vál toz ta tás sal szem be me nő ál la mi
nagy vál la la ti lob bi, de vég ső so ron a terv uta sí tá sos, a pi a ci ha tá so kat
mi ni ma li zál ni igyek vő po li ti kai rend szer te he tő fe le lős sé azért, hogy
Bu da pest és az agg lo me rá ció ipa rá nak nagy ré sze a rend szer vál to zás
után nyom ta la nul el tűnt, ki sebb ré sze mul ti na ci o ná lis vál la la tok fél-
periférián mű kö dő te lep hely évé vált. Iga zán si ke res vál la lat ma ke vés
van, a Ká dár-kor szak hoz zá já rult ah hoz, hogy el tűnt a bu da pes ti ipar -
nak még a Mo nar chia ide jén ki ala kult önál ló ka rak te re. Az ipar jel -
lem ző en a he lyi igé nyek től füg get len transz na ci o ná lis há ló za tok ban
mű kö dik, re gi o ná lis sze re pe egyes ága za tok ki vé te lé vel hi ány zik. Már -
pe dig, aho gyan azt Nyu gat-Eu ró pá ban és Észak-Ame ri ká ban lát juk,
ma gas szín vo na lú, a vá ro si igé nyek hez és szol gál ta tá sok hoz szer ve -
sen kap cso ló dó ipar nél kül el kép zel he tet len jól mű kö dő nagy vá ro si
agg lo me rá ció, il let ve met ro po lisz tér ség.
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