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A Kádár-korszak (1956-1989) alatt a
munkások könnyen be tudtak szerezni nagyon sok árucikket, így nem volt probléma
a rádió, később a televízió vagy éppen a
frizsider megvásárlása. Voltak olyan portékák, amiket kis ügyeskedéssel, jókor jó
helyen tartózkodással vagy egyszerűen
a nyugaton élő „nagybácsi” segítségével
lehetett beszerezni, ilyen volt például a
Coca-Cola, az igazi farmer vagy éppen egy
Beatles lemez.
De voltak olyan javak is, amikhez rengeteg türelem, várakozás és sok pénz kellett,
ilyen volt a személygépkocsi. Az 1960-as
évek végén és az 1970-es évek elején
ugyanakkor megnyílt az esély, hogy hazánk a krónikus autó hiányát kielégítse egy
Nissan gyár építésével. De a japánok miért
akartak volna pont itt építeni egy gyárat?
Kik támogatták és kik gáncsoskodtak az
üzem építése ellen? Tényleg személyesen
Brezsnyev mondta ki a végső nyetet? Hogyan is néz ki az igazi magyar Nissan sztori?

pedig mindenki olyan kocsit szerzett be
amilyet csak tudott.
A II. világháború után Magyarország
gépkocsi állománya jelentősen megcsappant. A hazai készlet egy része a háborúban semmisült meg, másik részét előbb a
németek, majd a szovjet csapatok vitték
magukkal zsákmány gyanánt, végül egy kisebb részük szimplán elavult/tönkre ment
az évek múlásával.
De voltak erős korlátozások is, hiszen
import autót csak engedéllyel lehetett
értékesíteni. Valamint 1946-ban elkezdték
gyártani a Pentelényi János által tervezett

Így az 1950-es évekre a hazai gépjármű
park egy erősen amortizálódott, rendkívül
vegyes márkájú és típusú összképet mutatott. 1956-ra a magyar gépállomány 60%-t
még a háború előtt hozták be, így a kocsik
átlag életkora 15-20 év körül mozgott.

Hazai gépjármű park pusztaság
Magyarországnak történelmi okoknál
fogva nem úgy fejlődött a (gép)ipara, mint
amire az ország Trianon előtti nagysága és
ásványkincsei predesztinálták volna. Ebből
kifolyólag a hazai gépjárműgyártás sem tudott kitermelni magából egy olyan céget,
amely legalább a hazai szükségleteket fedezni tudta volna. A két világháború közt
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Pente500-at, mely a magyar FIAT500-as
akart lenni, de 1948-ban gyorsan beszüntették a gyártását. De államosították az
Uhri testvérek mátyásföldi cégét is, amiből
aztán az Ikarust alakították ki.

Pentelényi János

Ehhez hozzá tartozik, hogy a Rákosi-érában (1948-1956) nem volt kiemelt
prioritás a benzinkút (ráadásul több évig
jegyrendszer működött) és a szerviz hálózat fejlesztése, ahogyan a szilárd burkolatú
utak építése is lassan haladt, emellett a privát infrastruktúra is hiányzott, hiszen sok
lakókörnyezetben nem volt (elégendő számú) garázs. Tovább nehezítette az autóval
rendelkező személyek és vállalatok életét,
hogy az alkatrész beszerzés nagyon nehézkessé vált. Köszönhetően annak, hogy sok
kocsi gyártó egész egyszerűen megszűnt,

megint mások már nem gyártottak olyan
alkatrészt, amire a régebbi modelljeiknél
szükség lett volna, végül pedig nehezen lehetett kereskedni a nyugat-európai országokkal, ahonnan sok gépkocsi származott.
Végezetül ide kell sorolni a humánerő-forrás rossz minőségét is. A legtöbb hivatásos
vezető minden műszaki előképzettség
nélkül került a volán mögé, így még a legelemibb műszaki javítást/karbantartást sem
tudták elvégezni, ami tovább rontotta a
géppark állományát. Ez a jelenség legsúlyosabban a mezőgazdaságban jelentett
komoly problémát különösen a traktoros
lányok megjelenésével.
A következő oldalon található diagram
azt mutatja, hogy az utolsó békeév (1938)
és 1958 között hogyan alakult Magyarországon az összes személygépkocsi állomány, és ezekből mennyi volt magántulajdonban. Az ábrán tökéletesen leolvasható,
hogy a II. világháború mekkora pusztítást
vitt végig ezen a területen is, valamint,
hogy 20 esztendő elmúlásával sem sikerült
utolérni a Horthy-korszak utolsó háborútól
mentes évét. De ami igazán ledöbbentő,
hogy 1953-ban az egész országban annyi
magán gépjármű volt, mint Budapesten
1915-ben. Mint látható 1958-ban 17908
darab személygépkocsi volt az országban.
Ez a szám 1980-ra egymillióra mászott fel,
1990-ben kétmillió lett, manapság pedig
hárommillió környékén stagnálódott ez
a szám.
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A személygépkocsi-állomány alakulása Magyarországon
1938 és 1958 között

A lakosság személygépkocsi és motorkerékpár ellátásával kapcsolatos egyes
kérdések, 1959. április
Valamint azt is megmutatja az ábra,
hogy a gépkocsik nagyobbik hányada
fölött nem magánszemélyek rendelkeztek, hanem leginkább vállalatok, közületi
testületek, fegyveres erők, párt és állami
szervezetek.
A magánszemélyek egészen szűk köre
tudott csak személygépkocsihoz jutni.
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Leginkább párt és állami funkcionáriusok,
kiemelt státuszú sportolók és művészek,
valamint az élet más területén elitnek
számító emberek, mint egy-egy orvos,
ügyvéd, esetleg mérnők. Igaz ők úgy száguldhattak, ahogyan akartak, hiszen az
1954-ben életbe lépő KRESZ nem határozott meg felső sebesség limitet az autók
számára.
De a személygépkocsi állomány csekély száma nem csak a magánszemélyeknél, hanem az egész országon/gazdaságon

érzetette a hatását. A Budapesten kívüli
taxis világ mindössze 750 autóval rendelkezett 1955-ben, ez azt jelenti, hogy a
vidék 25 legnagyobb városában átlagosan
30 taxi volt.
A mezőgazdaságban sem volt jobb a
helyzet. Bár az 1945-ös 10 ezer darab traktor 1956-ra 25 ezerre duzzadt, ez továbbra
is jelentős lemaradást jelentett Európához
képest. Egy traktornak Angliában 27 hektár terület jutott, Hollandiában 35, de még
más szocialista országok is jobban álltak.
A mindig is fejlett gépiparral rendelkező
Csehszlovákiában 108 hektár jutott egy
gépre, Bulgáriában pedig 251.
A korszak egyik biztató jelét a buszok
tömeges megjelenése okozta, különösen
vidéken, az úgynevezett helyközi járatok
bevezetésével. Ezt a közösségi közlekedési
formát 1950-ben vezették be, hogy men�nyire volt rá igény azt jól mutatja, hogy
1955-ben már évi 100 millióan utaztak rajta. Tegyük hozzá mindezt zömmel itthon
gyártott Ikarus buszok bonyolították le,
amiből 1905 darab volt. Ez azt jelenti, hogy
egyetlen busz átlagosan közel 50.000 embert szállított egy évben. 2013-ban a Volán
társaságok már 406 millió utast szállítottak
6503 busz segítségével, így egy busz átlagosan több mint 62.000 embert szállított.
A másik pozitívum a közúti teheráru-fuvarozás fellendülése volt. 1950-1955 között
6,6 tonnáról 36,7 tonnára emelkedett ez
a szám.

Öröm volt az ürümben, hogy a világégés után a benzin ára gyakorlatilag 1969-ig
folyamatosan süllyedt a világpiacon. Ennek köszönhetően, akinek volt itthon autója az olcsóbban tehetett meg vele 100 kilométert, mintha azt vasúttal utazta volna le.
Megállapítható tehát, hogy az 1950-es
évek közepére a hazai motorizáció európai mértékkel hátul állt. Személygépkocsi
sűrűség terén ekkorra a II. világháborúból
kimaradó Spanyolország és Törökország
is megelőzött minket. Míg a Magyar Népköztársaságban egy autóra kereken 1000
ember jutott, addig a két mediterrán
országban 231 és 402 volt ez a szám. A
két legfejlettebb szomszédos országban,
Ausztriában 45,6, míg Csehszlovákiában
95 volt ez a mutató. Európában mindös�sze a három Balkáni ország volt mögöttünk ezen a téren: Albánia, Jugoszlávia és
Bulgária. A több évtizedes autógyártási
múlttal rendelkező nyugat-európai országok behozhatatlan előnyben voltak velünk
szemben. Nagy Britanniában 13,5, Svédországban 10 ember jutott egy autóra, míg a
világelső USA-ban ez a szám 3,2 volt.

Egy márka születik
A márka kezdete egészen 1914-ig nyúlik vissza. Ekkor három vállalkozó szellemű
úriember Den Kenjiro, Aoyama Rokura és
Taekuchi Meitaro megalapították a nevűk kezdőbetűiből összeálló D.A.T. céget.
Az első autójuk mindössze tíz lóerős,
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haláláig tagja volt a japán parlament felsőházának. Taekuchi Meitaro pedig a Waseda
egyetem Természeti és Műszaki Karának
egyik alapítója, később pedig a japán képviselőház tagja volt két cikluson át. Ekkor
a cégen névváltoztatást is eszközöltek, így
lett a “sokkal egyszerűbb”: Kwaishinsha
Motorcar Co.

Den Kenjiro
kéthengeres személygépkocsi volt, 32
km/h-ás végsebességgel. A kirobbanó I.
világháború, a kevés nyersanyag és a ros�sz infrastruktúra-hálózat miatt a DAT cég
nem tudott nyereséges maradni csak a
személyautók gyártásával.
1918-ban profilt változtattak, és a folyamatos katonai expanzió arra ösztökélte
őket, hogy a hadsereg igényeinek megfelelő teherszállítású kocsikat gyártsanak.
Ezt a lépést segítették elő Den kapcsolatai
is, hiszen egy ideig Tajvan főkormányzója,
utána igazságügyi, majd mezőgazdasági
miniszter is volt. 1930-ig bekövetkezett
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1926-ban a cég felvette a D.A.T. Motorcar Company nevet, majd fuzionált az
oszakai Jitsuyo Motors céggel, ami akkoriban Japán második legnagyobb tehergépkocsi gyártója volt, így újfent nevet
változtatott DAT Automobile Manufacturing Co., Ltd.-re. 1931-ben újra megpróbálkoztak a személygépkocsi gyártással, amit
egy új márkanévvel tettek meg: Datson.
Ez egy angol szójáték, ugyanis a DAT (mint
cégnév) és a son (valaki fia) összevonásával
hozták létre. 1933-ban ezen is változtattak, mivel a son japánul veszteségre utal,
így átkeresztelték a márkát Datsunra. De
ekkorra már kikerült az eredeti alapítok
kezéből a cég irányítása. Az első kocsijuk
a nem túl fantáziadús Datson 10 nevet

kapta és 495 köbcentis motorral büszkélkedhetett.
1928-ban egy bizonyos Aikawa Yoshisuke megalapította a Nippon Sangyo (kb.:
Japán Ipar) céget, aminek a rövidítése Nissan lett. Ez a vállalat - amely a II. világáború
kirobbanásáig közel 74 céget tömörített
magában - vásárolta meg a Datsun céget
is. Aikawa azért vette meg az autóscéget,
mert az 1908-as detroiti látogatása óta
lenyűgözte az autók világa, így amikor
lehetősége támadt saját autógyár szerzésére nem késlekedett. Az első Nissan autógyárat Jokohamában alapították ’32-ben.
Innen az első futószalagon gyártott Datsun személygépkocsi 1935-ben gördült le,
Datsun14 néven. A kocsi alapját a brit Austin7-es verziója jelentette a cég számára,
bár nem vették meg a szükséges licencet.
A japán cég leginkább avval védekezett,
hogy csupán egy váz volt a birtokukban, és

abból kellett mindent kitalálniuk. A terv évi 10-15 ezer darab
készítése volt, a csúcs évet
1941-ben érte el, akkor 20 ezer
autó készült a gyárban.
Az 1930-as években a Nissan lett Japán negyedik legnagyobb vállalata. Amit részben
annak az 1935-ös törvénynek
is köszönhetett, amiben kimondták, hogy Japánban két
autógyár üzemelhet: a Toyota
és a Nissan. A háborús érában a
Nissan főleg a hadsereg igényeit szolgálta
ki azzal, hogy repülőgép motorokat, teherkocsikat és autóbuszokat gyártott.

Aikawa Yoshisuke
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1956 - Rükvercből váltás
A magyar vezetés az 1950-es évek közepére felismerte, hogy a népnek - bármit
is tesznek-, kell a személygépkocsi. 1955ben a Kohó- és Gépipari Minisztérium a
felismerés élére állt, így egy törpe/mikro
autó megtervezésére adott utasítást, mely
árban egy oldalkocsis motorral vetekszik,
de rendelkezik a kocsik négy kerekével.
Ezt a székesfehérvári gyárra bízták, ahol
három mérnök kezdtett el vele foglalkozni: Bengyel Géza, Kerekes Pál és idősebb
Rubik Ernő. Végül két típust hoztak össze a
mérnökök: a Balatont és az Alba Régiát. Az
elkészült prototípusok 1956. május elsején
fel is vonultak egy harmadik társuk, a Debrecenben elkészült Úttörő kíséretében. A
cívisvárosban egy másik tervezési folyamat
is zajlott, amit egy másik minisztérium, a
Könnyűipari Minisztérium finanszírozott,
ezt Schadek János tervezte Puskás János
és Schwanner István segítségével. A poli-
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tika legfelső szintjén úgy döntöttek, hogy
1956 augusztusában egy pályázatot hirdetnek az említett autókategóriában. De
az őszi események, mint oly sok mindent,
ezt is elmosták.

A magyar vezetésnek azonban rá kellett jönnie, hogy a magyar népgazdaságnak se elég tapasztalata, se elég tudása,
sem pedig elég tőkéje nincs arra nézve,
hogy egy személygépkocsi gyárat építsen.
Így ahogyan már sokszor a magyar ipartörténetben, Nyugat-Európában kerestek
megoldást a mérnökeink 1957 nyara folyamán.
Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy
miért nem egy baráti országtól kértünk
segítséget? Albánia és Bulgária motorizáció terén velünk volt egy színvonalon vagy
még nálunk is rosszabb helyzetben volt;
Albániában a mai napig nincs autógyár.
Jugoszláviában és Lengyelországban gyártottak személygépkocsit, de mindkettő

különböző FIAT vagy Opel licence alapján.
NDK-ban rendelkeztek személygépkocsi
gyártással, de ott a mérnökök leginkább
azzal voltak elfoglalva, hogy olyan autókat
gyártsanak, amelyhez minél kevesebb acél
kell. Elvileg maradtak volna a szovjetek és
a csehszlovákok, de náluk meg a kellő tőke
hiányzott.
Tehát maradt a nyugat-európai partner
felkutatása. 1957 nyarán magyar küldöttségek jártak Franciaországban, NSZK-ban,
Olaszországban és Nagy-Britanniában, de
voltak puhatolózások más országokban is.
A magyarok leginkább 1000 köbcentinél
kisebb autóban gondolkodtak, valamint
nem licencet akartak szerezni, hanem
összeszerelő üzemet ide hozni. Miért így
gondolkodtak? Az 1000 köbcentit több okból is ajánlatosnak tartották. A KGST szerződések keretében hazánk, csak az ennél
nagyobb űrtartalmú autók gyártási jogáról
mondott le. A másik, hogy a hazai viszonyokhoz ez passzolt a legjobban, egy ilyen
autó fenntartása olcsóbb volt egy nagyobbal szemben. Valamint érdemes felidézni,
hogy az infrastruktúra még mindig rossz
helyzetben volt, csak egy példa: 19571961 között mindössze 1 darab benzinkút
épült a Magyar Népköztársaság területén.
Végül a francia Simca gyárra esett a
választás. A ma már nem létező márka,
kora egyik meghatározó kocsija volt. Az
ötvenes-hatvanas évek táján a Simca volt
a második legnagyobb autógyár hazájában
egyedül a Renault tudta megelőzni. Az

is szerepet játszott a választásban, hogy
Simca autómárkát már hoztak be Magyarországra. Annyira a magyar hétköznapok
részévé vált, hogy még Örkény is beleszőtte egyik Egy percesébe. A tervek arról szóltak, hogy évi 10.000 darabos összeszerelő
üzemet hoztak volna létre hazánkba. Végül azért hiúsult meg a projekt, mert azon
a 2000 darabon kívül, ami meg maradt
volna hazánkban, a többit nekünk kellett
volna értékesíteni külföldön, de ezt nem
merte bevállalni a vezetőség.
A meghiúsult tervek után a magyar
vezetőség tovább kereste a nyugat-európai kooperáció lehetőségeit. Így szóba
került a német Volkswagen és a keleti
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kereslet évről évre nőtt, és az egyre nagyobb igényeket a KGST autógyártói egész
egyszerűen nem bírták kielégíteni.
Tehát az 1950-es évek közepétől
egészen az 1960-as évekig a magyar vezetés mindent kipróbált, amit az adott
helyzetben tehetett. Sikertelenül próbálkoztak hazai gyártással, ide akartak hozni
egy külföldi céget, megpróbáltak zöld
ágra vergődni a KGST országaival, de közben az alapvető probléma nem változott: a
magyar dolgozó népnek autót kell adni! A
kérdés már csak az volt, hogyan?

blokk nagy kedvence, a FIAT is. A különféle hivataloknál és minisztériumoknál azt
a tervet eszelték, hogy a FIAT-tal hitelből
építsenek fel egy összeszerelő gyárat,
majd miután a hitelt visszafizettük vegyük
meg a FIAT600-as gyártási jogát valamint a
nagyobb FIAT1100-at a közületek számára
(cégek, hivatalok stb. részére). Bár tudták,
hogy az utóbbi típus nagyobb, mint amire
a KGST szerződések lehetőséget biztosítanak nekünk, ezt úgy védtük volna ki,
hogy először a KGST országokból kérünk
segítséget egy ilyen gyár építéséhez. Pontosan tudták, hogy sem a szovjet, sem a
csehszlovák, sem pedig a kelet-német nem
rendelkezik ilyen kapacitással, ezért nemet
fognak mondani, de már nem ellenkezhetnek, hiszen mi kértünk tőlük segítséget.
Mivel gyárat nem tudtak hozni Magyarországra az MSZMP vezetői, így az
autóhoz való hozzájutást próbálták meg
könnyebbé tenni. Egyrészt 1957 januárjától a Lottón bevezették a tárgynyeremény
kategóriáját, amin belül autót is lehetett
nyerni; igaz először erre 1961-ben került
sor, de javára legyen mondva, mai napig
él ez a nyereménytípus. Másrészt 1958-tól
már magánszemélyek is vehettek személygépjárművet. Rá egy évre pedig az úgynevezett előjegyzést is bevezették, ami a
gyakorlatban azt jelentette, hogy egy vevő
először befizette a kiszemelt kocsi felét
az OTP-ben, majd éveken át havonta törlesztette az autó árának maradékát. Jobb
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Folytatás a következő számban.

Források:
esetben mikor kézhez kapta a kiszemelt
közlekedési eszközt, már kifizette az árát,
rosszabb esetben még fizethetett.
Bár ezek kétségkívül lazítást jelentettek az elmúlt évekhez képest, mégis paradox helyzet állt fenn. Egyrészt, bár 1957ben egyszeri 20%-os béremelést hajtottak
végre a munkások közt (jó részt külföldi hitelből), ez leginkább arra ment el, hogy az
a közel negyedmillió munkavállaló, akinek
a bére nem érte el a minimálbért a jövőben legalább meghaladja azt. Akik az átlag
szintjén kerestek (1000-1200 forint), azoknak is 4 éves bérüket kellett volna félre
tenniük ahhoz, hogy egy Skodát tudjanak

belőle venni; bezzeg erre Csehszlovákiában elég volt 24 hónap is.
Ha ez nem lett volna elég, 1957 áprilisában az olaj, majd 1958 májusában az
autó árát emelték fel. Ennek az volt az
oka, hogy a kocsikkal rendelkezők olcsóbban tehettek meg 100 kilométert, mint
vonattal vagy busszal. A szocializmus/
kommunizmus építése során természetesen ez rosszul tűnt fel, így nem a közösségi
közlekedést fejlesztették olcsóbbá, hanem
a privát autózást drágították.
Az alacsony bérek, a megemelt benzin ár és a kocsik árából azt hihetné az ember, hogy csökkent a kereslet a személygépkocsik irányába, de nem így történt. A

MNL OL XIX-A-16-J. 3. d. Országos
Tervhivatal Belkereskedelmi Főosztály.
Lázin Miklós András: Éljen az autó
Négyesi Pál: Törpeautó-program Magyarországon (Alba Regia, Balaton,
Úttörő)
Boros Jenő: Tizenöt éve indult újra a
magyar autógyártás
Örkény István: Legmerészebb álmaink
is megvalósíthatóak! De Stephen King
is ír a Simcaról a Remény Rabjai kiváló
regényében.
Balogh Bence: Autóínséges időkben
sem kellett mindenkinek a nyeremény
kocsi
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