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A túrkevei gépállomás átszervezése 1961-ben
Tíz évvel termelőszövetkezeti várossá válása után Túrkeve ismét az, országos érdek-
lődés előterébe került. Ez nemcsak — sőt, nem is elsősorban — a jubileum kapcsán
történt, sokkal inkább azért, mert elsőként az országban — lényegében még kísérleti
jelleggel — itt történt meg a termelőszövetkezetek kettős gépesítésének megszünte-
tése, a gépállomás mezőgazdasági termelőeszközeinek átadása a közös gazdaságok
részére.

Az Állami Mezőgazdasági Gépállomás Túrkevén tizenkét éven át volt a szövet-
kezeti üzemek gépellátási bázása. Létrehozására 1949 januárjában került sor, csak-
nem egy esztendővel a telepítés Szolnok megyei megkezdése után.1 Megszervezését
elsősorban az indokolta, hogy a közös gazdálkodásnak már 1948 őszén biztató kez-
deményei mutatkoztak.a A termelőszövetkezeti szektor gyorsütemű bővülésével a
gépállomás szolgáltatásai iránti igény erősen megnőtt, ami hamarosan a gépállo-
mány növelését eredményezte. A polgármester 1949. december 26-i jelentése már azt
állapította meg, hogy a túrkevei gépállomáson a traktorok száma 22-re emelkedett.3

Különösen, nagyarányú fejlesztés következett be 1951 első felében, a termelőszövet-
kezeti várossá válás nyomán. 1951 június közepén már 62 erőgépről és a munkagépek
sizámának erőteljes gyarapodásáról adhattak számot a keviek, valamint arról, hogy az
akkoriban még újdonságnak számító kombájnokból is rendelkeznek hárommal.4

(Utóbbi tény jelentőségét akkor értékelhetjük igazán, ha figyelembe vesszük, hogy
az ország 368 gépállomása számára 1950—51-ben összesen 49 kombájnt állítottak
üzembe.5)

A gépállomány a következő években is számottevően bővült. A városi pártbi-
zottság 1953 áprilisi jelentése mar 8 kombájnról és 40—40 aratógépről, illetve cséplő-
gépről szólt, az 1954. március 23-i dokumentum pedig 10 kombájnról, 47 ekéről, 26
vetőgépről, 36 aratógépről.6 A két dokumentum ugyanakkor az erőgépek valamelyes
— selejtezési miatti — átmeneti visszaesését is jelzi, amikor 58, illetve 55 traktor
meglétéről tudósát. Hamarosan azonban etéren is a növekedés vált jellemzővé; ami-
nek eredményeként 1956 júniusában 102, egy esztendő múltán pedig 109 traktort
vehettek számba a túrkevei gépállomáson.7 A kombájnpark az 1954. évi 10-ről 1956
júniusáig 24-re bővült, majd a következő két évben változatlan maradt.8

Az ötvenes években a gépállomások gazdasági tevékenységié az alapvető talaj-
munkákra és a gabonabetakarításra koncentrálódott. Történtek azonban kezdeménye-
zések az egyéb munkák végzésére is. Már 1951-ből találunk olyan említést, amely
szerint a Vörös Csillag Tsz-ben jó eredménnyel alkalmazzák a gépállomás szárvá-
gásra átalakított aratógépét a kukoricabetakarításban.'J Egy 1956. augusztus 25-i
jelentés szerint pedig a túrkevei tsz-ek 580 kh kukoricaszárat a gépállomás kombájn-
jával vágnak le.10

A jelzetteken kívül egyéb munkafolyamatoknál is használtak a túrkevei terme-
lőszövetkezetek murtkagépeket, amelyek üzemeltetése azonban zömmel igaerővel
vagy kézi munkával történt, s azok többségükben nem is tartoztak a gépállomás
eszközkészletéhez. A negyvenes-ötvenes évek fordulóján kialakított állami gépmo-
nopólium ugyanis nem terjedt ki az erőgépet nem igénylő gazdasági felszerelésekre.

Az ún. „nagygépek" és az egyéb eszközök ibirtoklási jogának merev elhatárolása
következtében a túrkevei tsz-ek 1956 nyarán mindössze 2 cséplőgéppel és 9 teher-
gépkocsival rendelkeztek, traktoruk egyáltalán nem volt, fogatos eszközöket ugyan-
akkor jelentősebb számban mondhattak magukénak.11 1957-től az, agrárpolitika lehe-
tővé tette a közös gazdaságok számára az évekig tilalmazott traktorbeszerzést. A
túrkevei szövetkezetek éltek a lehetőséggel, aminek következtében 1959 elején 8
traktoruk volt, s ezekhez 7 eke, 2 kultivátor, 5 fűkaszáló gép és egy vetőgép is tar-
tozott.12 A saját gépesítés e kezdeti eredményei azonban még nem változtattak lénye-
gesen azon a helyzeten, hogy a tsz-ek gépellátásd bázisát az állami gépüzemek jelen-
tették. A fordulat csak a hatvanas évek elejétől következett be, számos, gazdasági és
társadalmi változás, valamint külföldi példák nyomán.

A gépesítés szervezeti rendszerének hatékonyabbá tételéről már az ötvenes évek
közepétől viták folytak. 1957-ben felmerült a gépállomások felszámolásának és az
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eszközállományuk termelőszövetkezeti használatba adásának gondolata is. Ezt azon-
ban akkor még elvetették, s csupán a gépállomások önálló elszámolású egységekké
alakítására születtek intézkedések, amelyek az adott feltételek között nem hozták
meg a kívánt eredményeket.

Néhány év elteltével az 1957-ben még elutasított radikális átszervezési javaslat
ismét napirendre került és meg is valósulhatott. Ezt az tette lehetővé, hogy a gép-
állomások szerepköre a falu tulajdoni és társadalmi viszonyainak megváltozásával
szükségképpen módosult. Az állami gépüzemek hálózata ugyanis a szocialista agrár-
átalakulás kezdetén hármas feladatot kapott: a mezőgazdaság technikai bázisának
megteremtését, a szövetkezetesítés gazdasági és politikai elősegítését, valamint a
gazdagparasztság korlátozásában való aktív részvételt. A kollektivizálás befejezésé-
vel utóbbi kettő a teendők közül túlhaladottá vált, ugyanakkor a közös gazdaságok
üzemméreteinek megnövekedése és szervezeti megszilárdulásuk egyre inkább indo-
kolttá tette a saját gépesítést. Ezirányba ösztönöztek a nemzetközi tapasztalatok is.

1958 éa 1961 között több szocialista országban a [gépállomásokat gépjavító állo-
másokká szervezték át, gépeiket átadták a szövetkezeteknek. Ezt az intézkedést azzal
indokolták, hogy a „gépeknek a termelőszövetkezetekben való koncentrálása a gép-
állomási formánál hatékonyabb, gazdaságosabb, tehát sokkal magasabb fokú", mivel
kiküszöbölhető vele minden olyan nehézség, ami a gépállomások szolgáltató jellegé-
ből adódik. A korabeli közgazdasági elemzés szerint a gépállomási géphasználati
rendszer megváltoztatását a termelőeszközök korábbinál gyorsabb fejlesztésének
szükségessége követelte meg, lehetőségét pedig a szövetkezetek megerősödése, gaz-
dálkodásuk megszilárdítása teremtette meg.13

Az átszervezés elsőként a Szovjetunióban történt meg. Ott 1957-ben — még
kísérleti jelleggel — közös irányítás alá vonták a kolhozokat és a gépállomásokat,
abból a1 megfontolásból, hogy a gépállomások önálló elszámolási rendszere nem
hozta meg a kívánt eredményt, ugyanakkor a kolhozok nagy része erős szocialista
üzemmé vált és a termelőerők fejlettségi színvonala már feleslegessé tette az állam
és a kolhozok közötti közvetítő láncszem, a gépállomások létét és a kettős irányítás
nehezítette a célszerű gazdálkodást.1'' Ilyen okok miatt került sort — zömmel 1958-
ban — a szovjet gépállomások átszervezésére javító, technikai bázisokká és a gépek
eladására a kolhozoknak. A változást a szovjet párt- és állami vezetés a következő-
képpen értékelte: „A gépállomásokon keresztül történő termelés-technikai ellátásról
a traktorok és más gépek kolhozoknak való szabad eladására áttérni annyit jelent,
mint magasabb színvonalra emelni a mezőgazdaság vezetését."13

A szovjet példa nyomán hamarosan sor került az átszervezésre az NDK-ban és.
Csehszlovákiában, ahol a magasabb ipari fejlettség, a jobb eépellátás teremtette meg
a szövetkezetek közvetlen gépellátásának feltételeit: míg Bulgáriában a mezőgazda-
ság szoHalista átszervezésének befejezése, az eszközök koncentráltsága tette lehetővé
a gépállomási rendszer átalakítását.16

1961-es szakvélemények szerint Magyarországon még sem az ipari háttér, sem
a mezőgazdaság szocializálása nem teremtette meg a közvetlen lehetőségét a eépállo-
mások átszervezésének, de a szocialista orezágok tapasztalatai egyértelműen azi
mutatják, hogy erre nálunk is hamarosan sor kerül.17 Egy másik 1962-es tanulmány
szerint a génállomások átszervezésének gazdaságossági követelményei is mindinkább
előtérbe kerültek. Ugyanis a tsz-ek saiát gépesítésük miatt egyre kisebb mértékben
veszik igénybe a gépüzemek szolgáltatásait. így azok munkáia mind idényszerűbbé
válik, ugyanakkor a gépállomása fenntartási költségek változatlansága miatt egyre
gazdaságtalanabbá is. A gépállomási díiak emelése a gyenge szövetkezeteket sújtaná,
az állami dotáció növelése pedig drágítaná a mezőgazdasági termelést, ellenőrizhe-
tetlemné tenné a gépállomási gazdálkodást. A legkézenfekvőbb megoldás ebben az
ecetben a gépek szövetkezeteknek való átadása.18 A tsz-ek saját gépesítésének elő-
térbe kerülésénél a szovjet tanasztalatokat kell felhasználni — állapította meg a
cikk — mégpedig a géDállomási gépek elosztásánál a fokozatosság és a differenciálás
elvének szigorú betartásával. A gépállomási gépek átadása egyrészt az állam teher-
bíró képességét legkevésbé igénybevevő módszer — hiszen a meglevő, különböző el-
használtsági fokú géppark értékesítését jelenti —, új beruházást nem igényéi. A
korabeli indoklásban viszont az szólt mellette, hogy „a gépállomási gépek elosztása
a termelőszövetkezetek között az összes szempontok (termelési szerkezet munka- és
fogaterővel való ellátottság, talaj- és domborzati viszonyok, stb.) figyelembevételé-
vel történt", és ennek az elvnek megváltoztatása a gazdaságilag erősebb tsz-eknek
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kedvezne.19 Ezért gépállomási körzetenként — de szövetkezetenként is — időben
differenciálva kell megvalósítani a teljes gépállomási gépállomány átadását egysé-
ges elvek szerint, de annak szem előtt tartásával, hogy a szövetkezetek gépvásárlási
igényeinek kielégítését csak egyetíen forrásból, a gépállomási gépparkból lehet enge-
délyezni, és ettől csak akkor lehet eltérni, ha a gépüzemek n,am tudják kielégíteni az
igényeket — fejtegette a tanulmány szerzője — mert csak így biztosítható a gépállo-
mások munkájának és a szövetkezeti saját gépek elosztásának tervszerűsége.20

Az idézett néhány korabeli szakirodalmi részlet is jelzi, hogy az átszervezés
igen nagy körültekintést igényelt. Ez indokolta az első esetekben a kísérleti jelleg
érvényesítését. E kísérlet színterévé vált a túrkevei gépállomás, amely már korábban
is kapott hasonló feladatot. „A gépállomások munkájában sok nehézséget okozott,
hogy a termelési, műszaki és gazdálkodási módszerek általános bevezetése előtt sok-
szor elmaradt az alkalmazási lehetőségének kikísérletezése és azok helyességének...
értékelése. Ennek megszüntetése érdekében... A termelési, műszaki és gazdálkodási
módszerekkel kapcsolatos kísérletek végrehajtására a velencei (Fejér megye), a
ceglédi (Pest megye) és a túrkevei (Szolnok megye) gépállomásokat jelölöm ki."31 —
közölte az érintettekkel a Földművelésügyi Minisztérium Gépállomási Főigazgatósá-
gának 1955. április 19-i körlevele. A megyei tanács mezőgazdasági igazgatósága pedig
1956. május 5-én jelentette, hogy a „Szolnok megyei gépállomások közül Túrkeve
kísérleti mintagépállomás lesz".22

A túrkevei gépállomás átszervezésének előkészítése közel két évet vett igénybe.
Az MSZMP Szolnok megyei küldöttértekezlete már 1959. október 29-én határozati
javaslatot fogadott el, mely szerint: „erőteljesen fejleszteni kell a termelőszövetke-
zetek saját erős munkagépállományát. Javasolni kell a Központi Pizottságnak, a
kormánynak, járuljon hozzá a megyében két gépállomás — Karcag, Túrkeve — teljes
gépparkjának átadásához a termelŐKzöve^-raeteknek és a gépállomások gépjavító-
bázissá való átszervezéséhez."23 Hasonló módon foglalt állást ez ügyben a megyei
pártvégrehajtó-bizottság is abban a jelentésben, melyben a termelőszövetkezetek
megszilárdításáról számolt be 1960. február 29-én az MSZMP KB Titkárságának.24

Az átszervezés gondolatának megszületéséről á megyei pártbizottság és a megyei
tanács mezőgazdasági osztálya által 1960. január 14-én adott jelentés a következőket
írta: „A kongresszusi irányelvek megvitatása alkalmával a karcagi és túrkevei
városi pártértekezleteken olyan javaslat vetődött fel, hogy a Megyei Pártbizottság és
a Tanács Végrehajtó Bizottsága vizsgálja meg: időszerű és célszerű volna-e Karcag
és Túrkeve városok területén a 'gépállomásokat, mint olyanokat megszüntetni és az
erő- és munkagépeket a termelőszövetkezet tulajdonába adni, a gépállomásokat pedig
gépjavító vállalattá szervezni? A Megyei Párt-végrehajtóbizottaág ezzel a gondolat-
tal egyetértett, abból kiindulva, hogy a gépeknek a termelőszövetkezetek tulajdonába
való adására úgyis előbb-utóbb sor kerül, így csak hasznos lehet előzőleg bizonyos
tapasztalatokat szerezni. A Párt és Tanács Végrehajtóbizottsága a karcagi és túrkevei
elvtársaik ilyen irányú kérését a Párt Központi Bizottságának Titkársága és a föld-
művelésügyi miniszter elvtárs felé továbbította. Az elvtársakkal megállapodtunk
abban, hogy mindkét városiban a gépek átadásának módját, kihatását kidolgozzuk és
egy alapos elemző munka után javaslatunkat a Párt Központi Bizottságának mező-
gazdasági osztályához, valamint a Földművelési Minisztérium Kollégiumához
megtárgyalás végett előterjesztjük."25

A gépétadással kapcsolatos feladatok megvizsgálására 1959. december 16-án
mindkét városban, a tsz-ek, a gépállomás;, valamint a helyi pártbizottság, és tanács
kéDviselőiből bizottság alakult, amely Túrkevén 1960. január 4-ére, Karcagon január
9-ére már el is készítette javaslatát. A túrkevei előterjesztés26 — amelyet a megyei
szervek elfogadtak és támogató véleményükkel továbbítottak az MSZMP KP mező-
gazdasági osztályához és a Földművelésügyi Minisztériumba1 — leszögezte: „A Bi-
zottság időszerűnek tartja a gépek átadását. A gépeknek a tsz munkaszervezetébe
való beállítása kézi, fogat, gépi munkaerő egységes irányítása lehetővé teszi, a gépek
kapacitásának jobb kihasználását, a munka minőségének további javítását. A trak-
torosoknak a tsz-hez való tartozása, illetve a termeléseredmények alakulásától függő
javadalmazása, fokozza a termelésben való érdekeltséget, ösztönöz a termelékenység
növelésére és a termelési költségek csökkentésére.

Számításaink, javaslataink alapján a géppark átszervezésével egy normál hold
költsége kevesebbe kerül, mint a1 3004/2 Korm. határozat alapján gépállomási üze-
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mertetésnél. Az átszervezéssel kiküszöbölődik a géppark irányításában megmutat-
kozó kettősség és bizonyos érdiekellentét.

Javaslatainkat helyben a termelőszövetkezíetek tagjaival, gépállomás dolgozóival
megvitattuk. A javaslattal a termelőszövetkezet tagjai teljes egészében egyetértenek,
a gépállomás dolgozóinál is csak egy-két esetiben merül fel a javadalmazással, illetve
a további ipari SZTK biztosításával kapcsolatos aggodalom."

A megyei szinten megerősített helyi javaslatot 1960 márciusában a Földművelés-
ügyi Minisztérium pártolólag terjesztette a Gazdasági Bizottság elé, megemlítve,
hogy az átadásra kerülő túrkevei és karcagi gépállomány leltári értéke mintegy 33
millió Ft, tényleges értéke azonban „jóval kisebb" mivel 4 millió Ft-ra tehető értékű
javításra szorul.27

A túrkevei gépállomás átszervezése a gyakorlatban 1961-ben valósult meg.
Akkorra a program némileg módosult. Egyrészt a karcagi gépállomás egyidejű át-
alakítása elmaradt, s arra csak 1963-ban terült sor.28 Másrészt viszont — a teljes
profilváltási végrehajtása nélkül — a gépüzemek szélesebb körénél került sor részle-
ges gépátadásra. Ennek a megoldásnak az indoklását tartalmazza a Földművelésügyi
Minisztérium által a Gazdasági Bizottság elé terjesztett 1961 január 25-i javaslat.29

„A termelőszövetkezetek és a gépállomások egyidejű gépellátasa igen jól bevált,
ezért a gépesítésnek ezt a fokozatos, párhuzamos rendszerét továbbra is fenn kell
tartani." — hangzotattta a dokumentum, majd a következőképpen folytatta: — „Az
1961 évi alacsony gépberuházás azonban nem teszi lehetővé, hogy hat megyében
(Fejér, Győr-Sopron, Komárom, Somogy, Szolnok és Veszprém megyék), ahol a gép-
sűrűség az országos átlagot meghaladja, új gépet adjanak el a termelőszövetkezetek-
nek. Az idén beszerzésre kerülő gépek — az állami gazdaságokon kívül — a többi
megyék termelőszövetkezeteibe és gépállomásaira kerülnek. A termelőszövetkezetek
gépvásárlás; igénye azonban az említett hait miegyében is nagy, mert itt van a
legtöbb politikailag, gazdaságilag és szervezetileg megszilárdult termelőszövetkezet,
amelyek leginkább képesek a saját gépesítés növelésére. Elsősorban a fentiek miatt,
továbbá annak érdekében, hogy a gépállomások későbbi években történő átszervezé-
séhez tapasztalatokat szerezzünk — kísérleti jelleggel — szükségesnek tartjuk, hogy
az említett hat megyében a termelőszövetkezetek gépvásárlási igényeit a gépállomá-
sok gépállományából elégítsük k i " E megfontolás! alapján a hat megyében összesen
maximálisan 1000 gépállomási traktor eladását irányozták elő, mégpedig úgy, hogy
azokból néhány tsz teljes gépesítése valósuljon meg. Ez a javaslat is még két gép-
állomás teljes átszervezésének időszerűségéről szólt.

Az 1961-ben ténylegesen lezajlott eseményekről a megye gépállomásainak éves
szöveges mérlegbeszámolója tudósít. Eszerint az esztendő folyamán 200 gépállomási
erőgép került átadásra1 a tsz-eknek a hozzájuk tartozó munkagépekkel együtt Az
érintett 31 466,5 ezer Ft niettó értékű állóeszköz 9 közös gazdaság teljes gépesítéséhez
volt elegendő. Sépjavító állomássá a dokumentum szerint 1961-ben egy gépállomást
— a túrkeveit — szerveztek át.

A gépállomány átadására Túrkevén 1961 április elejétől augusztus közepéig
folyamatosan került sor.31 Ennek során a Vörös Csillag Tsz 54, a Búzakalász 36, a
Táncsics pedig 32 erőgépet vett át, a hozzájuk tartozó munkagépekkel együtt.32 Az
akció lebonyolítása után — a gépállomástól vásárolt ési a korábbi saját eszközeik
összegeként — 1961 végén a túrkevei termelőszövetkezetek 133 -traktor, 29 kombájn,
22 kultivátor, 15 fűkasza, 5 járvasilózó, 3 répabetákarító gép birtoklásáról adhattak
számot, egyéb kisebb-nagyobb munkagépek mellett.33

A gépeik átvétele sok tekintetben kedvező volt a közös gazdaságok számára, •
hiszen az elvégzendő munkákhoz jobban alkalmazkodva tudták kihasználni azokat.
Ugyanakkor azonban bizonyos minőségi gondok is mutatkoztak, hiszen a volt gép-
állomási gépek között jelentős arányt képviseltek az elavult, nem korszerű eszközök.
Erre jellemző, hogy 1961 végén a túrkevei ts&jek 133 traktorából a 69 kerekes szántó-
traktor mind izzófejes volt. (Az univerzáltraktorok száma 49-et tett ki.34) Az átvett
javak árának fizetése viszont számottevő anyagi erőforrásokat kötött le, ami akadá-
lyozta a gépállomány felfrissítését. A városi tanács mezőgazdasági osztályának 1962.
november 16-i jelentése szerint a túrkevei tsz-ek azévben pénzügyi fedezet hiányá-
ban gépi beruházást eszközölni nem tudtak.35 A változások így terhet is jelentettek
a szövetkezeti üzemeknek, hosszabb távon azonban lényegesen kedvezőbbé tették
működésük megbízható műszaki-technikai bázisának kialakításához a feltételeket.
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A túnkevei gépállomás átszervezésének mind eredményei, mind gondjai hasznos
tanulságokat szolgáltattak a további gépátadások számára!. Ennek is szerepe volt
abban, hqgy a későbbiekben az átadott eszközökkel kapcsolatos minőségi problémák
kevésbé mutatkoztak. A nagykunsági városban 196lJben történtek tehát önmagukon
túlmutató jelentőséggel bírtak.
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