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ENNI ÉS LAKNI IS KELLENE…
A nagyüzemi munkásság életkörülményeinek néhány sajátossága
Ózdon a második világháborút követő évtizedekben*

BEVEZETÉS

A XX. századi magyar munkásság életkörülményeiről az utóbbi években fő-
ként az országos állapotokat bemutató összegzések születtek,1 egyes üzemek
és/vagy ipari központok munkavállalóinak hétköznapjairól viszont mindeddig
többnyire csupán egy-egy, általában rövidebb időszakot átfogó, illetve rész-
kérdést vizsgáló történeti és szociológiai elemzések láttak napvilágot.2 Jelen
tanulmányban – az ózdi nagyüzemi munkásság XX. századi család- és társa-
dalomtörténeti kutatásának részeként – a második világháború időszakától a
hatvanas évek végéig próbálom meg összefoglalni, hogyan változott az élet-
körülmények két legfontosabb tényezője: a köz- és élelmiszerellátás, valamint
a lakásviszonyok. Nyilván felvethető a kérdés, miért pontosan ez a két prob-
lémakör áll az elemzés középpontjá-
ban. A válasz meglehetősen egyszerű: a
hétköznapi élet lokális dimenziójú vizs-
gálatát egyrészt önmagában is érdekes
problémának tartom, másrészt a kuta-
tás jelenlegi szakaszában a különböző
levéltári dokumentációkat áttekintve –
különösen az 1945–68 közötti idő-
szakban – minduntalan előkerült a kró-
nikus lakáshiány és az időszakonként
változó élelmiszer-, illetve fo gyasz tá si -
cikk-hiány. Kézenfekvőnek tűnt tehát,
hogy részben a mikroszintű társada-
lomtörténeti kutatás háttereként, rész-
ben önálló témaként feldolgozzam a
legelemibb létszükségletek kérdésköré-
nek történetét.3 Mindez alkalmat szol-
gáltatott arra is, hogy egy konkrét, jól
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* Részlet egy készülő nagyobb, az ózdi

munkásság XX. századi társadalmi vi-

szonyait elemző tanulmányból.

1 Többek között lásd Gyáni–Kövér (1998)

336–363.; Gyáni (2006) 12–16., 30–34.,

52–54.; Belényi (2004); Valuch (2001)

213–233., 281–313.; uő (2006) 32–46.,

110–124.

2 Kemény−Kozák (1971a, b); Horváth

(2004); Tóth (2007).

3 Az élelmiszer-ellátás, a táplálkozási szo-

kások és a lakásviszonyok „személyes”

története interjúk, hagyatéki leltárak,

fotók segítségével rekonstruálható, eb-

ben a tanulmányban azonban a kérdést

tudatosan az intézményi oldalról közelí-

tem meg.
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behatárolható területen próbáljam meg bemutatni „a szocialista építés sikereit”
és az annak „legfontosabb támaszát jelentő munkásosztály életszínvonalának
állandó emelését” hangsúlyozó korabeli hivatalos diskurzus valóságtartalmát.
Ezen túlmenően is számos érdekes kérdés bukkant fel: hogyan próbálta meg
kezelni a helyi vezetés a tartós hiányból adódó helyzetet? Miként próbált úr-
rá lenni az áru- és lakáshiányból adódó lokális társadalmi feszültségeken?
Mekkora önállósága és politikai mozgástere volt a helyi vezetésnek e két, a vá-
ros életét alapvetően meghatározó kérdés kezelésében? A kontinuitás avagy a
diszkontinuitás volt-e a jellemző a Rákosi- és a Kádár-korszak helyi politikai

gyakorlatában e téren? Hogyan pró-
báltak megfelelni a „szocialista város”
ideáltipikus képéből fakadó elvárások-
nak? Milyen társadalmi alkalmazkodá-
si taktikák és stratégiák alakultak ki?
Miként élték meg az egykori „rimás”4

munkások az 1945 előtti, viszonylag
széles körű szociális juttatások megkur-
títását, elvesztését? Milyen társadalmi
feszültségek adódtak a negyvenes– öt-
venes évek fordulójától felgyorsuló
bevándorlásból? A kérdések sora ter-
mészetesen hosszasan folytatható, s
nyilvánvaló az is, hogy a munka jelen-
legi szakaszában ezekre még csak rész-
leges válaszok adhatók.5 A kutatás for-
rásai a népszámlálások adatai, a gyár és
a város levéltári dokumentumai voltak.

A HELYI TÁRSADALOM VÁLTOZÁSAINAK 
NÉHÁNY SAJÁTOSSÁGA

Ózd lakossága a XIX– XX. század fordulójától a nyolcvanas évekig – elsősorban
a gyár vonzerejének, másodsorban a kisebb településekkel történő összevoná-
soknak köszönhetően – folyamatosan növekedett. A migrációs folyamatokat
vizsgálva jól látható, hogy a XX. század elején a felvidéki, észak-magyarorszá-
gi területekről és a dél-erdélyi bánya- és iparvidékről kerültek a legtöbben a
gyárba és a városba, a húszas– harmincas évektől a Borsod, Nógrád, Szabolcs
és Heves megyei falvakból, az ötvenes évek elejétől pedig – az erőltetett ipa-
rosítás és kollektivizálás következményeképpen – az alföldi területekről. Ózd
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4 A köznyelvben Rimának nevezték a

Rima murány–Salgótarjáni Vasmű Rt.-t,

illetve az ennek részeként működő Ózdi

Vas- és Acélgyárat, amely 1950-től a ki-

 lenc venes évek részleges privatizáció-

jáig, illetve felszámolásáig viselte az Ózdi

Kohászati Üzemek (ÓKÜ) nevet.

5 A lakásviszonyokat tárgyalva most nem

térek ki részletesen a XX. század köze-

pétől növekvő számú helyi cigánysággal

kapcsolatos kérdésekre; ez egy külön

tanulmány tárgyát képezi. A probléma-

kör – társadalmi, szociális, közbiztonsá-

gi, foglalkoztatási és közegészségügyi

kérdésként – 1951–68 között folyamato-

san jelen volt a helyi politikában.
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többek között azért válhatott bevándorlási célponttá, mert az ötvenes évek el-
ső felének hadiipari fejlesztése a kohászati kapacitás gyors bővítését követelte
meg, ami jelentős munkaerőigényt teremtett. Az ipari munkahely és a körü-
lötte sajátosan növekvő település sokak számára kilépési lehetőség is volt a fa-
lusi szegénységből.

A bevándorlás, amely az ötvenes évek elejétől a hatvanas évek elejéig – a
korábbiakhoz képest is – jelentős mértékű volt, komoly szociális feszültségeket
okozott. 1959 augusztusában a helyi rendőrkapitányság már egyenesen a
közbiztonságot fenyegető tényezőként értékelte a jelenséget. „A hatalmas ipa-
ri létesítmény azt eredményezi, hogy a népsűrűség növekedik. Ebből adódóan
különböző lakásproblémák és egyéb, a közbiztonsággal szorosan összefüggő
nehézségek jelentkeznek nap-mint nap. A munkaerőhiány és a munkanélkü-
liség ennek ellenére együtt jelentkeznek a városban. 600 fő olyan munkanél-
küli van nyilvántartva, akik csak azért nem dolgoznak, mert nem konveniál ne-
kik a munkalehetőség […]. A város, ill. a kohászati üzem beruházásáról nem
akarok itt beszélni. […] A nagy befektetés, az ebből adódó munkalehetőség az
ország nagy részéről idevonzza a dolgozókat, de ezek között igen sok a kétes
egzisztencia. Főleg Szabolcs és Hajdú szabadult meg a gyanús elemeitől. […]
A munkásság is eléggé felhígult. Erre utalnak egyébként az üzemen belüli ha-
nyag, hűtlen kezelések, lopások elég nagy száma.”6 A hivatalos vélekedéstől
függetlenül a kortársak egy részének emlékezete is a helyi társadalom meg-
gyengüléseként őrizte meg az ötvenes évek elejétől kibontakozó bevándorlást.
A helyi vezetőkben újra meg újra felmerült a letelepedési tilalom vagy a bete-
lepülés feltételhez kötésének gondolata. „Évről-évre nem csökken, hanem sza-
porodik városunkban a putrikba meghúzódó, bevándorló családok száma, me-
lyet hatósági vonalon megakadályozni nem tudunk. Hogy miért nem tudjuk
megakadályozni, azt azzal tudom megindokolni, hogy városunkban évente
több százmilliót építünk be a kohászat és a város. Ezekhez az építkezésekhez
segédmunkásokra van szükség. Nemcsak 1961-ben, de már évek óta Ózdon
segédmunkásokat felkutatni nem tu-
dunk, nagy része a környező falvakból,
távolabbi megyékből jelentkeznek itt
munkára, és végül itt ragadnak. Nincs
az országban olyan rendelkezés vagy
törvény, amely megtiltaná, hogy évekig
itt dolgozó emberek családjai be ne
költözhessenek városunkba.”7 Az „in-
dokolatlan bevándorlást és letelepe-
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6 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levél-

tár (BAZML) XXIII-527/a 4. Ózd Vá-

rosi Tanács Végrehajtó Bizottságának

iratai. A BM Ózdi Városi Kapitányságá-

nak jelentése a közbiztonság helyzeté-

ről, 1959. augusztus 28. Az iratok nyelv-

helyességi hibáit nem javítom.

7 BAZML XXIII-526/a 1. Ózd Város Ta-
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dést” – javasolta a tanácselnök a hatva-
nas évek elején – azzal kellene mérsé-
kelni, hogy csak azoktól fogadnak el
végleges bejelentkezést, akik állandó
munkahelyet tudnak igazolni.8 Ezt a
korlátozást azonban nem vezették be.

Az 1949-ben várossá nyilvánított község népessége változó dinamikával nö-
vekedett. A harmincas évekbeli növekedés a közigazgatási átszervezés9 és a ha-
diipari konjunktúra , az ötvenes évekbeli, mintegy 40 százalékos gyarapodás
alapvetően a bevándorlás következménye. Az ötvenes évek végén felmerült,
hogy újabb községeket (Hódoscsépány, Uraj, Susa, Szentsimon) csatolnak a
városhoz, ám a helyi vezetők akkor ezt hosszú időre – egészen a hetvenes évek
végéig – a fejlesztési források szűkösségére és a lélekszám-növekedés okozta
igények kielégíthetetlenségére hivatkozva sikerrel odázták el.

1. ábra: Ózd lélekszáma, 1930– 80

Forrás: Népszámlálási adatok.

2. ábra: Az ózdi gyár létszámának változása, 1930– 69

Forrás: Berend (1980).
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nácsának iratai. Ózd város fejlesztése a

II. ötéves tervidőszakban, 1962. február 8.

8 BAZML XXIII-527/a 4. Az 1960. októ-

ber 5-i VB-ülés jegyzőkönyve, Tóth Ist -

vánné tanácselnök felszólalása.
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A település ellátási terheit a bevándorlás mellett az is fokozta, hogy meg-
felelő intézmények híján képtelen volt a városi feladatkörök ellátására. A fej-
lesztés lassan és igen szeszélyesen haladt, a városi alapellátás intézményrend-
szere mintegy másfél évtized alatt, a hatvanas évek közepére épült ki, illetve
vált viszonylag teljessé.

Ugyancsak fontos, hogy az ötvenes évek elején a társadalmi integráció
rendszere alapvetően megváltozott: a gyári és a tradicionális munkásidentitás
valamelyest meggyengült, részlegesen átalakult, s egyre fontosabb lett a poli-
tikai tőke/pozíció identitásképző szerepe. A településen korábban is voltak
életmód- és mentalitásbeli különbségek a „telepiek” és a „falusiak” között.10

A bevándorlással egy újabb, változó erősségű törésvonal alakult ki a többge-
nerációs, erős helyi/gyári kötődésű munkások és a paraszti környezetből ér-
kező új munkások között.

ENNI IS KELLENE – A KÖZELLÁTÁS HELYZETE

A két háború közötti stabil közellátás Ózdon a második világháború éveiben
nehezült meg. A „Rima” a századelőtől kezdve aktívan közreműködött az élel-
miszer-ellátás működtetésében, és – komoly erőfeszítések árán – a háborús
időszakban is igyekezett biztosítani az alapvető szükségleteket. 1944– 45-ben
azonban a harci cselekmények, a front átvonulása és a magyar állam szétesése
miatt a közellátás itt is összeomlott; újjászervezése a harci események befeje-
ződése után a legsürgősebb feladatok közé tartozott. A folyamat nem volt zök-
kenőmentes. A háborút követő években a gyár erre szakosodott apparátusa
mellett az 1945-ben megalakult üzemi
bizottság is igyekezett segíteni a dolgo-
zók élelmiszer-ellátását, elsősorban kü-
lönböző akciók és közös beszerzések
megszervezésével. 1947 nyarán és őszén
például 160 vagon burgonya beszerzé-
sét és elosztását szervezték meg.11 A há-
ború utáni évek helyi élelmiszer-ellátá-
sában ismétlődő hiányokat az élelmi-
szer-jegyrendszer is csak részlegesen
mérsékelte. Leggyakrabban lisztből,
zsiradékokból és zöldségfélékből volt
hiány. A jegyre kapható fejadag ke-
nyérlisztből 4 kg/hó volt, a nehéz fizi-
kai munkát végzők havi 4 kg-os, a fizikai
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9 Bolyok és Sajóvárkony községeket 1940-

ben Ózdhoz csatolták.

10 A telepiek a gyár által épített munkás-

kolóniákon laktak, a falusiak pedig a

gyárteleptől többé-kevésbé elkülönülő

község területén. A negyvenes évekig a

gyári területekről kivezető utakat so-

rompó zárta le. A kolóniák és a gyári

törzsterület rendben tartásáról az önál-

ló egységként működő Térüzem gon-

doskodott.

11 Magyar Országos Levéltár (MOL)

XXIX-F-192-g 292. d. Az Ózdi Kohá-

szati Üzemek iratai.
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munkások pedig 2 kg-os pótfejadagot kaptak. Ezek a fejadagok igen szűkösek
voltak – különösen azt figyelembe véve, hogy a vaskohászati munka a legna-
gyobb fizikai igénybevételt jelentő foglalkozások közé tartozott –, alig vagy
csak részben fedezték a napi kalóriaszükségletet. Az élelmiszerhiány okozta fe-
szültségek is szerepet játszhattak az 1946. februári antiszemita megmozdulás
kirobbanásában.12

A negyvenes évek végéig a gyárnak saját ún. élelmezési főüzlete volt, amely
központi áruraktárból, házi üzemekből, gyári étkezdéből, az ózdi és bor sod -
ná dasdi kenyérsütő üzemből, mosodából, jéggyárból, a borsodnádasdi tehe-
nészetből és szikvízüzemből állt. A gyári munkások és alkalmazottak a pro -
vizerátnak nevezett, 26 egységből álló bolthálózatban vásárolhattak. A Rima
házi üzemeinek és élelmiszerbolt-hálózatának működtetését 1947-ben a Va-
sas Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet vette át.

A háború által szétzilált közellátást a negyvenes évek végére sem sikerült
teljes mértékben helyreállítani. Erre utal, hogy egy 1947. szeptemberi jelen-
tésben arról tájékoztatták a Nehézipari Központot (NIK), hogy a Rima üze-
mei közül a lisztellátás Ózdon a hónap végéig, Salgótarjánban és Rudabányán
pedig október első feléig biztosítható a rendelkezésre álló készletekből. „A szük-
séges lépések megtétele után sem látjuk biztosítottnak azt, hogy Ózdon október
1-én megindulhat az októberi fejadag kiadása. […] Sajnos saját malmainknál
búzahiány miatt kiutalásokat eszközölni nem tudunk, és így a nehézkes lebo-
nyolítás idegen malmokkal a gyors diszponálási lehetőséget megnehezíti, és
ha órákon belül nem történik intervenció, október 1-ére nem lesz Ózdon
megfelelő lisztellátás.”13 A gyári dolgozók így mind nagyobb mértékben saját
termelés és cserekereskedelem révén igyekeztek élelmiszer-szükségleteiket, il-
letve annak egy részét biztosítani.

1950 nyarán gyakorlatilag semmiféle alapvető élelmiszerhez nem lehetett
hozzájutni a Népbolt üzleteiben. Az élelmiszerhiány súlyosságát mutatja, hogy
1950 júliusában az Ózdi Vasas című helyi lap két ízben is cikket közölt a köz-
ellátási nehézségekről, ami az adott korszakban nem volt szokás. A tanács-
rendszer megalakulását követően a városi tanács és a végrehajtó bizottság ülé-

seinek állandó témája volt, hogy „Ózd
város dolgozóinak súlyos közellátási
nehézségei érdekében sürgősen el kell
járni a megyei tanácsnál, továbbá a Bel-
kereskedelmi és Élelmezési Miniszté-
riumnál, mert tej, vaj, hús probléma és
zsiradék mennyiségek Ózdon tovább el
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12 A kérdés történetéhez lásd Stark (1995);

Standeisky (1992) 284–308.; Standeisky

(2007).

13 MOL XXIX-F-32 156. d. Feljegyzés

Fodor László vezérigazgató úr részére,

1947. szeptember 17.
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nem húzható megoldását meg kell találni. Ezen célból a szükséges intézkedé-
seket meg kell tenni, mert csak nem bizonyosra vehető, hogy az M.D.P. Köz-
ponti Vezetőségének kongresszusi zászlaját az Ózdi Kohászati Üzemek ér-
demlik ki, tehát ezen dolgozók közellátásának a megjavítása országos feladat
kell, hogy legyen. Nem kíván a tanács megkülönböztetést, de ahhoz ragasz-
kodik, hogy az ózdi dolgozók sem legyenek közellátási szempontból rosszabb
helyzetben, mint az ország bármely más nagyüzemi dolgozói.”14 Az állandósu-
ló közellátási nehézségeket az előző évi aszályos esztendő következményeinek
tulajdonították. Az élelmiszerhiány miatt az országos előírásoknak megfele-
lően 1951. március 1-jétől húsjegyet vezettek be, és megkezdődött a tejjegyek
kiadásának előkészítése is. Az árufedezet azonban nem volt megfelelő, így
gyakran jegyre sem lehetett a szükséges élelmiszerekhez hozzájutni.

Állandó problémát jelentett a különböző boltok, vendéglátóhelyek tisztasá-
ga is. „Piszkos poharak, pultok, szeny nyezett ital, a Mezőkernél romlott áruk
stb. melyek ezen szocialista szektoroknál, mint hiányosságok mutatkoznak.”15

A problémák megoldása érdekében elrendelték a Népbolt és a Vendéglátó
Vállalat üzleteinek fokozott ellenőrzését. A közellátást azonban a tanácsi tö-
rekvések ellenére sem sikerült stabilizálni. Az 1952. évi tanácsülések örökös
témája volt a zöldség- és gyümölcshiány, a kenyér rossz minősége, az egye-
netlen áruszállítás. A szeptemberi tanácsülésen a zöldségbolt vezetője arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy az év első felében heteken keresztül nem szállítottak
burgonyát az ózdi üzletbe. Komoly gondot jelentett, hogy az üzemi étkez-
dékbe is igen gyakran szállítottak romlott árut. A tanácstagok többsége úgy
vélte, az áruhiányt csak a beadás százszázalékos teljesítése esetén lehetne fel-
számolni. Másfelől a háttérben felfedezni vélték az „ellenség aknamunkáját”,
amelynek a tanácsi vezetők vélekedése szerint hol felvásárlási láz gerjesztésé-
vel, hol rémhírek terjesztésével meghatározó szerepe van az ellátási feszültsé-
gek kialakításában. Mindez azonban önmagában nem magyarázta meg az élel-
miszer és a fogyasztási cikkek általános hiányát. A hiányos ellátást – a hivatalos
vélekedésekkel ellentétben – egyszerre több tényező generálta: a korábbi, még
a Rima által kiépített kereskedelmi-ellátási rendszer felszámolása, a kereske-
delem túlállamosítása, a mezőgazdaság kollektivizálása, a kötelező termény-
beszolgáltatás csődje, a paraszti termelési kedv visszaesése, az állami kézbe
került kiskereskedelmi hálózat nehéz-
kes működése, szervezetlensége, a la-
kossági fogyasztás központilag vezérelt
háttérbe szorítása. Az is joggal feltéte-
lezhető, hogy a nehézipari központ-
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14 BAZML XXIII-526/a 1. Az 1951. feb-

ruár 15-i tanácsülés jegyzőkönyve. 

15 Uo. Az 1951. szeptember 21-i tanácsü-

lés jegyzőkönyve.
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ként is kiemelt Miskolc szükségleteit előbbre sorolták az ózdinál. A gyorsan
növekvő munkáslétszám pedig az ötvenes évtized kezdetétől fokozatosan
újabb és újabb fogyasztói igényeket támasztott. A város kifejezetten rossz
élelmiszer-ellátását az is rontotta, hogy a környező falvakból is nyilvánvalóan
sokan próbálták Ózdon megvásárolni az alapvető élelmiszereket, abban bízva,
hogy egy kiemelt nehézipari település élelmezésére a központi és a helyi ha-
tóságok nagyobb gondot fordítanak, ám ez nem így volt. Az sem hagyható
figyelmen kívül, hogy a város környékén a földrajzi adottságoknál fogva szű-
kösek voltak a mezőgazdasági termelésre felhasználható területek, és termés-
hozamuk is elmaradt az országos átlagtól.

1953 késő tavaszán a tanácselnöki beszámoló szerint: „Közellátási viszony-
latban megállapíthatjuk, hogy bár az ellenség hangja főképpen a választások
előtti napokban hallható volt, mondván: A választás előtt bőven van minden,
utána semmi sem lesz. A valóság ezzel szemben az, hogy nagy hiány semmi-
lyen áruban nem tapasztalható, s a kenyérellátás és főképpen annak forgalom-
ba hozatalánál tapasztalt időleges hiányok megszűntek, s a további zavartalan
kenyérellátás biztosítva van. Természetesen véglegesen és kifogástalanul a ke-
nyérproblémánk csak a kenyérgyár felépítése után nyer megoldást, ami már
folyamatban van […], és f. évben feltétlenül befejeződik. Ezzel Ózd város
egyik legsúlyosabb évtizedes hiánya felszámolást, Ózd dolgozó társadalma pe-
dig igényének megfelelő ellátást nyer.”16 A tanácselnöki bizakodás csak rész-
ben vált valósággá, elsősorban az 1953-as politikai fordulatnak köszönhetően.
„Végül, de nem utolsó sorban kell foglalkoznunk a város közellátásával. Úgy
gondolom, valamennyien érezzük, hogy különösen zöldség és gyümölcsellá-
tásunk terén komoly javulás és fejlődés tapasztalható. Létrehoztuk a napon-
kénti piacot, amivel a szombati torlódást kerüljük el, részben pedig naponta
friss árut biztosítunk. Azt nem állíthatjuk, hogy korlátlan mennyiségben kap-
ható minden a piacon, de azt el kell ismernie még az ellenségnek is, hogy évek
óta ilyen olcsó zöldségáruval piacaink nem voltak tele mind most, még a leg-
komolyabb és évek óta kevésnek bizonyuló burgonyából és olcsón áll áru
rendelkezésre, káposzta, uborka karalábé, zöldbab stb. pedig fillérekért kor-
látlan mennyiségben áll a dolgozók rendelkezésére. Komoly fejlődést jelent az
is, hogy Kisker. árudáink is bőségesen látják el dolgozóinkat szükségleteikkel,

s a hétesi népbolt megnyitásával újabb
áruda létesült, most már ténylegesen a
szennai út elkészítése után a szennai
áruda felállításán a sor.”17 A város ve-
zetése a korszellemnek megfelelően túl-
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16 BAZML XXIII-526/a 1. Az 1953. május

25-i tanácsülés jegyzőkönyve.

17 Uo. Az 1953. július 23-i tanácsülés jegy-
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ságosan optimistán értékelte a változásokat. Erre utal többek között az is, hogy
1953 szeptemberében a tanácselnök bejelentette: a kenyérgyár felépítésének
határideje nem tartható, az 1953. de cemberi tanácsülésen pedig, az új szakasz
nyíltabb politikájának jegyében, a felszólalók többsége igen kritikus hangvé-
tellel tekintett vissza az előző években állandósult ellátási és kereskedelmi za-
varokra. A tanácstagok a közétkeztetési vállalatot az alapvető higiéniai szabá-
lyok be nem tartása és a rossz minőségű ételek miatt kárhoztatták, bírálták a
kiskereskedelmi vállalat, a Mezőker és a Fűszért munkáját is, azzal, hogy az ál-
landó élelmiszerhiányt a vállalati munka szervezetlensége okozza a városban.
Az észrevételek hatására a városi tanács határozatban rendelte el a közétkez-
tetési vállalat átfogó vizsgálatát, valamint az üzemi konyhák tisztaságának fo-
kozottabb ellenőrzését. A tanácselnök beszédében hangsúlyozta, hogy az új
kormányprogramnak megfelelően „a beruházások átcsoportosításával növelni
kell a dolgozók áruellátását, fokozottabban kell gondoskodni a lakosság helyi
szükségleteinek kielégítésével a kis és helyi ipar megerősítése útján, az egész -
ségvédelem, a nagyarányú lakásépítés, törvények, jogszabályok helyreállítása, il-
letve azok megszilárdítása mind-mind fokozottabb tervszerinti megvalósítást
követelnek”.18

Az élelmiszerhiány mérséklődését az építés alatt álló kenyérgyár mellett
a húsipari vállalat helyi hűtőházának megépítésétől, valamint helyi tejüzem
létesítésétől várták. A politikai irányváltás önmagában természetesen nem ol-
dotta meg a problémákat; 1954 januárjában a tanácsülésen több hozzászóló
kifogásolta, hogy a hentesáru és a szalonna továbbra is hiánycikk Ózdon. A ta-
nácselnök beszámolójában úgy vélte: „[…] egyik legsúlyosabb nehézségünk a
kenyérgyár hiánya. Mennyiségileg és minőségileg is sok a panasz a kenyérter-
mékek iránt, mely megszüntetése csak a kenyérgyár beállítása után lehetséges.
Felvetődött a kérdés, nem volna-e helyes a kenyérgyár egyik részét beindítani,
ami már kész van, és ezzel is enyhíteni a kenyérnehézséget. A szakminiszté-
rium álláspontja, úgy érezzük, helyes, amikor azt mondja, hogy csak a teljesen
kész kenyérgyár üzemeljen. Inkább várjunk még pár hónapig. Húsellátásunk
javult az elmúlt hetek alatt, ezt nagyban elősegítette a baromfi felhozatal és a
konzerváru felfutás. […] Zöldellátásunk, bár javult, nem kielégítő. […] Sajnos
azonban a gyümölcsfelhozatal igen gyenge, bár a gyümölcstermés országszer-
te alacsony, városunk ezen a szinten is alább van a többi iparvárosoktól. […]
Az utóbbi időben igen sok panasz hangzik el a tejellátás szervezetlensége
miatt. Sok esetben dél felé kapják meg
a dolgozók a tejet, amikor már sok időt
a várakozással elpazaroltak, és a tej mi-
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18 Uo. Az 1953. december 15-i tanácsülés
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nősége is kifogásolható. A tejüzem felállítása eddig nem váltotta be a hozzáfű-
zött reményeket, miért is komolyabb vizsgálat megejtését javasoltuk. A ruha-
neműek, cipőféleségeknél mindég tapasztalható hiányosság, ami azonban,
mint panaszunkra közölték, véglegesen az állami áruház felépítésével szűnik
meg, mivel bolthálózatunk nem kielégítő. Az időszakonként mutatkozó sör,
borhiány főként a szervezetlenség következménye, s a különösképpen felfu-
tott fogyasztás sem hagyható számításon kívül, ami országos viszonylatban is
így áll. A nagyobb italfogyasztás azt mutatja, hogy a dolgozóknak több jut
ezen élvezeti cikkekre, mint a múltban, életszínvonala emelkedett, többet en-
gedhet meg magának, sajnos a dolgozók kis százalékánál más körülmények, az
iszákosság is okai a fogyasztásnak, míg a család elsőrendű szükségletei sem
nyernek kielégítést. Felvetődött ismételten a kérdés, nem volna-e helyes fize-
tések alkalmával az italboltokat zárva tartani és az alkoholisták szenvedélyét
így korlátozni.”19

A különböző helyi erőfeszítések csak átmeneti sikerekkel jártak. A terve-
zettel ellentétben a kenyérgyár és a hűtőház 1954-ben sem készült el. Ebben
az időszakban gyakorlatilag valamennyi tanácsülésen napirendre került a köz-
ellátás és az áruhiány kérdése. Különösen az akadozó húsellátást kifogásolták,
mert a kialakult gyakorlat szerint a húsféleségek forgalmazása rendszerint
csak délben kezdődött meg, és csak az számíthatott arra, hogy tud is valamit
vásárolni, aki már kora reggeltől sorban állt.20

Továbbra is megoldatlan közellátási, részben közegészségügyi problémát
jelentett a boltok tisztasága. 1955 februárjában a városi tanács a Molotov úti
kiskereskedelmi árudában elrendelte a patkányirtást, „mert az úgy elszaporo-
dott, hogy a dolgozók egészségét veszélyezteti”. A közellátást nem sikerült
ugyan tartósan stabilizálni, de a kiskereskedelmi és közétkeztetési vállalat is
élüzem-kitüntetést kapott. 1955-ben átadták a kenyérgyárat, ennek köszön-
hetően az 1956. februári tanácsülésen tartott elnöki beszámoló szerint a ke-
nyérellátásban már nem mennyiségi hiány, hanem „csak” minőségi problémák
tapasztalhatók. Az 1956-os forradalom időszakában a közellátást viszonylag
gyorsan sikerült stabilizálni, ennek következtében nem volt tartós és kirívó
mérvű ellátási zavar, s e téren viszonylag gyorsan „normalizálódtak” a viszo-
nyok, visszaállt a megszokott időszakos vagy krónikus hiánnyal együtt járó

állapot. A korai Kádár-korszakban az
1957-es esztendőt követően a helyi ta-
nács működése valamivel szervezettebb
lett, a városi alapellátást érintő téma-
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19 BAZML XXIII-526/a 1. Tanácselnöki

beszámoló, 1954. május 28.

20 Uo. Bilech Gyula felszólalása az 1955.

február 28-i tanácsülésen.
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körök – így a közellátás, a kereskedelem helyzete – tárgyalására is rendszerint
félévente-évente került sor.

1958 júliusában a kiskereskedelmi vállalat féléves jelentésének megvitatása
során már a fogyasztás lassú növekedését is regisztrálták: 1957 első félévében
Ózdon tizenöt mosógépet és tizennyolc motorkerékpárt értékesítettek, 1958
hasonló időszakában viszont már 198 mosógépet és 112 motort, sőt öt hűtő-
gép és két televíziókészülék is gazdára talált.21 Azt nem lehet tudni, hogy a
vásárlóerő növekedéséhez mennyiben járult hozzá a korábbi évek elhalasztott
fogyasztása, illetve a forradalom leverését követő béremelés. Ugyanakkor a
gyermek- és felnőttruházati cikkekből a korabeli megfogalmazás szerint 1958
nyarán „az ellátás szűk keresztmetszetű volt”, ezért a városi tanács levélben
kérte a Belkereskedelmi Minisztériumot, emelje fel a városnak kiutalt ruháza-
ti kvótát. A zöldségellátás, valamint a kenyér- és péksütemény-kínálat tovább-
ra is hiányos volt. Ez utóbbiak esetében az ellátási nehézséget (többek között)
azzal magyarázták, hogy a kenyérgyár 150 dolgozója közül csupán 12 főnek
van szakirányú végzettsége, ami alapvetően befolyásolja a termelés menetét és
a termékek minőségét.

A kiskereskedelmi vállalat vezetője „örvendetes jelenségként” emelte ki:
„boltjaink olyan áruféleségekkel is ren delkeznek, mint pld. kakaó, mazsola,
bors és más fűszeráru, állandóan kapható citrom boltjainkban. Ezek a cikkek
az előző években nem voltak vagy nagyon ritkán voltak találhatók a boltjaink-
ban.” Ugyanakkor megjegyezte:„nem tudtuk az igényeket megfelelően kie-
légíteni az év első hónapjaiban savanyúságból, és különféle befőttekből, mert
az állami raktáraink kiürültek ezen cikkekből”.22 A kenyérellátásban a meny-
nyiségi hiányok már ritkultak, sokkal nagyobb gondot okozott, hogy a kora
reggeli vagy délelőtti időpont helyett a sütőipar csak délután, gyakran zárás
előtt szállította ki a kenyeret a boltokba. Ennek a hátterében a kereskedők sze-
rint az húzódott meg, hogy a kenyérgyárban az öt órakor kezdődő műszak
csak délre tudta legyártani az aznapra megrendelt mennyiséget. A húsellátást
a vállalatvezető általában kielégítőnek tartotta, de hozzátette: húsból közpon-
ti keretgazdálkodási rendszer van érvényben, ezért a kereskedelem nem az igé-
nyek, hanem a központilag meghatározott normák szerint rendelheti meg a
termékeket. A tej- és tejtermék-ellá-
tást szintén megfelelőnek minősítette,
de elmondta, hogy baromfiból és tojás-
ból csak az igények egyharmadát fe-
dezte a vállalat által forgalomba hozott
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21 Uo. A Kiskereskedelmi Vállalat féléves

beszámolója, 1958. július 28.

22 BAZML XXIII-526/a 1. A Kiskereske-

delmi Vállalat igazgatójának beszámoló-

ja, 1958. szeptember 30.
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mennyiség. A zöldség- és gyümölcsellátást, amely alapvetően a Mezőker fela-
data volt, gyengének minősítette. A gondok okát abban látta, hogy Ózdon
csak kirendeltségként, és nem önálló vállalati egységként működött a mező-
gazdasági kereskedelmi vállalat, ennek következtében a megyei elosztási ér-
dekek érvényesültek.

Az ötvenes évek végén az iparcikkek közül a bútor tartozott a tartós hiány-
cikkek közé, a pult alóli árusítást a különböző bútorok előjegyzéses vásárlásá-
val próbálták meg visszaszorítani, több-kevesebb sikerrel.

„Meg kell mondani őszintén, hogy a ruházati forgalom lebonyolítása több
gondot okoz vállalatunknak, mint az élelmiszer-forgalom lebonyolítása. Miért
van ez így? Az ózdi dolgozók igényesek, szeretik a szépet, és a divatosat. Fia-
taljaink szeretnek szépen öltözködni. Ez mind rendjén is van, így kell ennek
lenni nálunk. Ezzel szemben igényeink olyanok legyenek a népgazdasággal
szemben, ami teljesíthető is. 1956 októbere után iparunk nem képes máról hó-
napra kielégíteni ezen növekvő igényeket, hanem csak fokozatosan. […] Ez-
zel nem [azt] akarom fejtegetni, hogy mondjunk le az igényekről, hanem csak
azt, hogy legyünk türelmesek az igények kielégítésénél.”23 Az évek óta tartó
áruhiány után azonban a fogyasztói törekvések fokozatosan erősödtek, a vásár-
lók egyre kevésbé akarták és – például a ruházat elhasználódása miatt – egyre
kevésbé tudták ismételten elhalasztani beszerzéseiket. A jogos vásárlói igé-
nyek kielégítését azonban az is megnehezítette, hogy a bolthálózat fejlesztése
háttérbe szorult. A városi vezetés 1960-as összegzése szerint a második világ-
háború befejezése után Ózdon „egyetlen komoly kereskedelmi egység sem lé-
tesült”. 1953/54-ben elkészült ugyan az Állami Áruház kivitelezési terve, kije-
lölték a helyét, szanálták az ott levő lakóépületeket, az építkezés azonban a
pénzhiány miatt nem kezdődött el. A Centrum Áruházat végül 1965-ben adták
át a kialakítandó új városközpont területén.

Az ötvenes évek végétől (némileg profilidegen módon) a gyár ismét na-
gyobb szerepet vállalt a város, illetve a gyári munkavállalók ellátásában. 1959-
ben Bánszállás mellett 50 holdnyi területű konyhakertészetet hoztak létre.
„Az első év nehézségei után ebben az évben konyhakertészetünk munkája
jobbnak mondható, és remény van rá, hogy nyereségesen zárja az évet. A ter-

mékek nagy részét a MEZŐKER-nek
adjuk át, kisebbik részét saját elárusító
helyeinken, üzemen kívül és belül hoz-
zuk forgalomba.”24 Telente pedig hí -
zott ser tés-vásárlási akciót szerveztek a
gyári dolgozók számára. A húsellátás ja-
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24 BAZML XXIII-527/a 4. Jelentés az Óz-

di Kohászati Üzemek szociális és mun-

kavédelmi tevékenységéről, 1960. au-
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vítása mellett ez az ötvenes– hatvanas években a város és környéke országos át-
lagnál rendszerint magasabb szabadpiaci árait valamelyest mérsékelte. A gyár
területén öt üzemi büfé működött, „mely elősegíti dolgozóink választékos ét-
kezését, gyümölccsel és zöld-áruval való ellátását”.

Az élelmiszerhiány fenntartotta a helyi lakosság önellátási törekvéseit.
A gyári kolóniák egy részén a házak mellett konyhakerteket alakítottak ki, és
állattartásra is alkalmas melléképületeket emeltek. Az alapvető szükségleteket
zöldség- és gyümölcstermesztés, baromfitartás és sertéshízlalás révén igye-
keztek biztosítani. A városi vezetésnek mindez részben köztisztasági, részben
közellátási problémákat okozott. Az ötvenes– hatvanas évek fordulójától egész -
ségügyi okokra hivatkozva, illetve a városiasabb külső megteremtése érdeké-
ben a város vezetői újra meg újra szorgalmazták a disznóólak lebontását és a
sertéstartás megtiltását a belterületeken. „Megállapítja a Tanács, hogy az ál-
lattartási tanácsrendelet értelmében a sertések tartásának megszüntetését a vá-
ros egész területén fokozottabban végre kell hajtani. Népgazdasági érdekből
azonban az állattartás korlátozását/csökkentését csak fokozatosan kell biztosí-
tani. Elsősorban a Munkás út, a Somogyi Béla telep, Ságvári Telep, Régi ko-
lónia, Kiserdőalja, 48-as út, József Attila út települések vizsgálandók. Semmi
esetre sem fordulhat elő, hogy egyes családok bérhizlalással foglalkozzanak.
Figyelmeztetni kell ezen települések érdekelt lakosságát, hogy a korlátozó
rendelkezések be nem tartása esetén az állattartási tilalom elrendelése várha-
tó.”25 A kérdésben radikálisabb álláspontot képviselő tanácstagok a közellátás
szempontjait figyelmen kívül hagyva az állattartás mielőbbi betiltását sürget-
ték. „A kohászat kezelésében lévő lakótelep köztisztasági állapota nem kielé-
gítő. Gyakran nagymennyiségű szemét felhalmozódás tapasztalható, bár an-
nak nem minden esetben a lakótelep gondnokság az oka. Nagy szerepet ját-
szik a környező lakók fegyelmezetlensége is. Igen súlyos közegészségügyi és
köztisztasági sérelem a lakótelepen levő sok disznóól elhelyezése. A Ságvári
telepen, a Fürst telepen, a Munkás úton, Somogyi telepen tovább nem ha-
lasztható az állattartás beszüntetése, csaknem azonnali intézkedésre van szük-
ség. […] A Somogyi telepen pl. lassan nem lehet tudni, hogy tulajdonképpen
mi a több, a lakás vagy a disznóól. Súlyosbítja a helyzetet, hogy az ott lakók
nemcsak a maguk szükségletére nevelnek sertést, hanem eladás céljára is. Nyá-
ron megtörténik az, hogy 20-30 m2 területen 8-10 sertést is tartanak. Sajnos
a többi lakótelepen sem sokkal kedve-
zőbb a helyzet. A Somogyi telepen ló
és szamártartás is volt – elképzelhető
az ottani állapot. Tudnivaló, hogy a
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nácsának iratai. A Városi Tanács 1960.
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Somogyi telep a város legsűrűbben lakott települése, amit még fokozni kí-
vánnak. Bármennyire gazdaságos és kifizetődő a sertéstartás, egészségügyi
és köztisztasági szempontból a jelenlegi helyzet tovább nem tartható fönn.
Hasonló a helyzet Kiserdő alatt, ahol nyugdíjasok a Táncsics telepen lakók
számára sertés hízlalást folytatnak.”26

1961 augusztusában a közellátás helyzetével foglalkozó tanácsülésen az elő-
ző évek hiányosságai után némi megelégedéssel nyugtázták, hogy az élelmi-
szer-kiskereskedelmi vállalat „az alapvető élelmiszerekkel teljes mértékben el-
látta városunk dolgozóit, egyéb cikkekből pedig mindent megtett azért, hogy
az igényeket kielégítse. Az alapvető élelmiszereknél igen jelentős vásárlásnö-
vekedés volt tapasztalható, mely dolgozóink életszínvonalának emelkedését,
jobb életét bizonyítja. Lisztnél és kenyérnél sokkal jelentősebb ez a növeke-
dés, ez azzal magyarázható, hogy a kevésbé öntudatos dolgozók a takarmány-
hiány miatt állatokkal etetik a kenyeret is. […] Dolgozóinkat nem tudtuk
azonban ellátni megfelelő minőségű finomliszttel, ugyancsak állandó problé-
ma a húsellátás is, bár a környékbeli termelőszövetkezetek az igen nagyszámú
baromfi felhozatallal a húsellátás problémáját enyhítették, és ez igen örven-
detes jelenség. Nem volt elég választékos a hentesáru-ellátás sem. Tej és tej-
felellátásunk megfelelő volt, azonban a vajellátás terén komoly problémáink
vannak. […] A kenyér minőségét illetően még mindig elég sok a panasz, bár
az utóbbi időben javulás tapasztalható. Még mindig nem megfelelő a perifé-
riákon az üzletek kenyérrel való ellátása. A zöldségellátás terén komoly prob-
lémáink vannak, a MÉK vállalat elsősorban saját szakboltjait látja el friss áru-
val, azonban ez sem elegendő és a minőség ellen is sok kifogás merül fel.”27

A felszólalók többsége továbbra is kifogásolta, hogy a vendéglátó vállalat
1961-ben 6 helyen üzemben tartja a „gombákat”– a közterületeken felállított
italárusító bódékat –, amelyeknek a létezése nehezíti az alkoholizmus elleni
küzdelmet, és amelyek rontják a városképet is. A beszámoló vitájában többen
kiemelték, hogy „fel kell számolni a zöldségüzletekben lévő protekciót is, mert
ez igen rossz hangulatot kelt a dolgozók körében”. Ugyancsak rontotta a köz-
hangulatot, hogy 1961-ben gyakorlatilag nem lehetett szemestakarmányhoz
jutni a városban és környékén, ami megnehezítette a részleges önellátásra be-

rendezkedett családok élelmezésében
meghatározó szerepet játszó sertéshiz-
lalást. Krónikus hiánycikk volt a sör, a
bor és a szikvíz, s gyakran előfordult,
hogy szombat délutánonként már nem
lehetett kenyeret kapni a városban.
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nácsának iratai. A Városi Tanács 1960.
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Bár a hatvanas években már valamivel ritkábban került napirendre a keres-
kedelem és az áruellátás kérdésköre a tanácsüléseken, a változó mértékű hiány
továbbra is a hétköznapok szerves része maradt. 1963 őszén a tejellátást kriti-
zálva vetették fel, hogy ezen a téren „Ózd kereskedelme nem végez rendes
munkát. Előfordul, hogy fizetési napokon egyes személyek 5-6 liter tejet
visznek el egyszerre, és az utánuk jövőknek számtalan esetben már nem jut tej.
A tejkimérés higiéniailag nem megfelelő módon történik” – ezért szorgal-
mazták a palackozott tej forgalmazásának mielőbbi bevezetését.28 Erre azon-
ban még néhány évet várni kellett. 1965 júliusában a város közellátását, keres-
kedelmi helyzetét vizsgáló jelentés vitájában ismét inkább a közegészségügyi
kérdések kerültek előtérbe. Megállapították, „hogy az üzletek szeméttárolóit
nem ürítik rendszeresen, rendkívül kifogásolható a tejkimérés jelenlegi mód-
ja. Súlyos hiányosság, hogy a kereskedelmi egységek nincsenek megfelelő
WC-vel ellátva. Bár az üzletek megfelelő korszerű hűtőgépekkel vannak el-
látva, azok nincsenek bekapcsolva, vagy hosszú idő óta állnak meghibásodás
következtében. A közétkeztetéssel foglalkozó éttermek túl vannak terhelve,
legsúlyosabb a helyzet a Hungária étterem konyhájánál, ahol a jelenlegi kö-
rülmények között nem lenne szabad a főzést megengedni. […] Az éttermek-
ben már a déli órákban sem kaphatók az étlapon szereplő ételek, a WC-k
rendkívül elhanyagoltak, az abroszok rendszerint piszkosak. Még az I. osz-
tályba sorolt vendéglátó egységeknél sincs biztosítva a megkívánt higiénia.”29

A város legnagyobb, ezer fő kiszolgálására alkalmas éttermét, a Kékacélt 1958-
ban adták át. Az étterem a tömegétkeztetés mellett a hatvanas évektől hosszú
ideig a legnívósabb vendéglátóhelynek számított. 

A zöldség- és gyümölcsellátás 1965-ben is akadozott a városban. A külön-
böző kereskedelmi vállalatok vezetői a tanácsülésen rendszerint elismerték a
hiányosságokat, majd elmagyarázták, miért nem lehet megoldani az adott
problémát. A boltokban és az éttermekben például azért nem lehetett korszerű
mellékhelyiségeket kialakítani, mert a városban nincs szennyvízcsatorna-há-
lózat. Ugyanez év nyarán gondot okozott „a kenyér fogyasztás növekedése, ez
már olyan mérvű, hogy a kenyérgyár nem tudja kielégíteni az igényeket. A bolt-
vezetőknek figyelemmel kell kísérni az indokolatlan kenyérvásárlásokat, mert
megállapítás, hogy nem emberi fo-
gyasztásra vásárolnak nagyobb meny-
nyiségben kenyeret.”30

A „túlfogyasztás” sajátos területe
volt az alkoholfogyasztás, ami tartós és
állandó problémát jelentett a város és a
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gyár hétköznapjaiban. A hatvanas évek elejétől az alkoholizmus kérdése a vá-
rosi vezetés tanácskozásain rendszeresen napirendre került. „Különösen fize-
tési napokon tűrhetetlenül rossz képet nyújt a Gyújtó.31 A Hungária étterem
előtt a részegek lökdösik a járókelőket, szemetelnek és igen sokszor botrányos
magatartást tanúsítanak. Hasonló a kép az ún. italüzlet előtt is. […] a szondázás
bevezetése igen nagy probléma elé állítaná az üzemvezetőket. Far kas lyuk ban
ugyanis a dolgozók jelentős része úgy megy munkába, hogy előtte alkoholt
fogyaszt.”32 Vagyis az alkoholfogyasztást ekkortájt elsősorban csak verbális
szinten lehetett mérsékelni.

1966 nyarán a város közétkeztetését vizsgáló jelentés vitájában megje-
gyezték, hogy Ózd „csaknem valamennyi vendéglátó ipari és közétkeztetési
egységére jellemző, hogy a mellékhelyiségek rendkívül elhanyagoltak, kéz-
mosási lehetőség nincs. […] állandó panasz, hogy a közétkeztetés egységei-
nél hamar kimerül a választék, fél 1– 1 óra tájt már csak két féle étel van, és a
később érkezők a kedveltebb ételből nem válogathatnak. […] komoly hiá-
nyosságok vannak a tányérok, evőeszközök tisztasága terén is. Különösen a
később étkezőknek nem jut tiszta edényzet, tiszta poharat csak az első turnus
kap.”33 Ekkor kezdték a hosszúra nyúló kiszolgálási idő csökkentésére az ön-
kiszolgálást bevezetni a város nagyobb éttermeiben. Ózdon 1950-ben kez-
dődött meg a közétkeztetés kiépítése, egy konyhával és étkezővel, 1955-re a
közétkeztetési helyek száma öt volt, 1966-ban már nyolc. A hatvanas évek kö-
zepén a vállalat gyártási kapacitása napi négy– hat ezer adag volt, de ez sem

fedezte a növekvő igényeket. S nem
csak az ételek minősége és a választék
hiánya jelentett gondot, az éttermek
tisztasága és a küllemük sem érte az
elvárható színvonalat. „A Zöldfa étte-
rem alacsony, felvonulási épülethez
hasonló, külseje nem vendégcsábító.
Hasonlóan az Aranycsillagé sem. Ezen
éttermek állapota messze elmaradt az
elvártaktól. A Béke étterem épületé-
nek állagán évek óta nem tudnak telje-
sebb felújítást végezni. A két részből
épített létesítmény beázik, a mennye-
zet repedezik, és a felújítás után pár
hónappal már ismét a régi, elhanya-
golt benyomást kelti.”34 A legkritiku-
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31 A Gyújtó hagyományosan a település

egyik központi helye, a XX. század ele-

jétől kereskedelmi negyede. Neve egye-

sek szerint onnan ered, hogy XIX–XX.

század fordulóján a gyár munkásai mű-

szak után a gyártól eltávolodva itt gyújt-

hatták meg pipájukat először, mások

szerint a gyárba anyagot szállító fuvaro-

sok az itteni kocsmákban álltak meg egy

pipagyújtásnyi időre.

32 BAZML XXIII-526/a 1. Az 1965. októ-

ber 8-i tanácsülés jegyzőkönyve.
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sabb állapotban levő épületeket a hatvanas évek végére többnyire rendbe hoz-
ták.

Az új gazdasági mechanizmus bevezetése a város kereskedelmében – né-
mileg sajátos módon – többek között úgy csapódott le, hogy lehetővé tették a
mozgó italárusítás bevezetését, ami ellentétes volt a város és a gyár vezetőinek
az alkoholizmus terjedését akadályozni igyekvő törekvéseivel. A mozgóárusí-
tásra az illetékes kereskedelmi vállalat vezetője adhatott engedélyt. A lakosság
aláírásgyűjtéssel tiltakozott, mert a mozgóárusok többsége saját családi házá-
ban rendezkedett be, rontva ezzel a szűkebb és tágabb szomszédság életminő-
ségét. A mozgóárusítás keltette feszültséget végül úgy oldották fel, hogy átfogó
egészségügyi ellenőrzést indítottak, s amelyik hely nem felelt meg a követel-
ményeknek, azt bezártatták; erre három esetben került sor.

1968-ban tanácsi jelentés készült az új gazdasági mechanizmus kereskede-
lemre gyakorolt hatásairól. Megállapították, hogy a kereskedelem önállóságá-
nak fokozatos növelése kiegyensúlyozottabbá teheti az áruellátást, szűkítheti
a hiánycikkek körét. A változások következtében többek között „megszűnt a
fagyasztott importhús forgalomba hozatala, csak friss hús van, és mondhatjuk,
hogy igény szerint áll a vásárlók rendelkezésre. A lakosság körében mégis gya-
kori téma, hogy nem jó a hús részenkénti választéka, mivel szombaton délu-
tán és hétköznapokon csak karaj kapható a boltokban. Kifogásolják a belsőség
hiányát is. A húsipari vállalat minden esetben fél (kettéhasított) sertést szállít
a boltjainkba. Érthető, hogy a vásárló elsősorban a 39.- Ft-os combot keresi
vagy az olcsóbb húsrészeket, így pl. tarját, oldalast, lágyát. Így adódik, hogy a
karaj (44 Ft) általában megmarad és később csak az kapható. Előfordul szom-
bat délután 80-150 db. egész karaj megmarad, s amíg az el nem fogy, a bolt-
vezető nem rendel másikat. A belsőség hiánya nemcsak ózdi jelenség. Ebből
egyrészt tovább feldolgozással májast, hurkát, és májkrémet gyártanak, s a
fennmaradó részt elsősorban kórházak, napközik, üdülők és egy nagyon kevés
részét a lakosság ellátására fordítják. Az elmúlt hetekben már nálunk is több
helyen lehetett kapni.”35 Azt is a gazdasági reform pozitív hatásaként értékel-
ték, hogy „a város lakosságának ellátá-
sa ez év I. negyedévében minden meg-
előző év hasonló időszakánál jobb volt.
Az élelmiszereknél javult az áruk vá-
lasztéka is, mely az élelmiszeripar fej-
lődésének, valamint a felvásárlási le-
hetőségek bővítésének az eredménye
is.”36 Ennek köszönhetően kerülhe-
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35 BAZML XXIII-526/a 1. Tájékoztató

jelentés: az új gazdasági irányítási rend-

szer célkitűzéseinek érvényesülése a ke-

reskedelemre, a fogyasztók érdekvédel-

me, 1968. április 29.
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tett immár sor arra is, hogy a városban a melegüzemi munka miatt is igen
népszerű sör hiányát a Borsod Megyei Élelmiszer-kiskereskedelmi Vállalat
közvetlen beszerzés útján, Cseh szlo vá kiá ból behozott sörrel mérsékelje.
Mindez azt mutatta, hogy csökkent a centralizáltság, és valamelyest növeked-
ni kezdett a kereskedelmi vállalatok mozgástere.

Ózdon a második világháborút követően mintegy két évtizedre volt szükség
ahhoz, hogy az élelmiszer- és fogyasztásicikk-ellátás stabilizálódjék, az állan-
dó áruhiány fokozatosan mérséklődjön, majd a hatvanas– hetvenes évek fordu-
lójára csaknem teljesen megszűnjön. A folyamat viszonylagos lassúsága annak
ismeretében különösen figyelemreméltó, hogy a kohászat a korszakban a kie-
melt gazdasági ágazatok közé tartozott. Az ellátási szempontból hátrányos
helyzeten a helyi vezetés alig tudott enyhíteni, noha az átlagosnál önállóbb és
aktívabb volt, és 1956 után működésében egyre mérsékeltebben volt jelen
ideológiai elem. 

LAKNI VOLNA JÓ – A LAKÁSVISZONYOK
Lakáshelyzet, lakáskörülmények37

A gyári munkáslétszám növekedése fokozott terhet rótt a városra, hiszen
azokat, akik nem a vonzáskörzetbe tartozó településeken éltek, valamilyen for-
mában el kellett helyeznie. A munkaerő megkötése érdekében a Rima megle-

hetősen nagy figyelmet fordított a szo-
ciális ellátásra, így a lakásépítésre és a
lakáshoz juttatásra is. Az 1860 és 1941
közötti évtizedek során épültek fel a
gyártelep közelében lévő munkáskoló-
niák,38 elsősorban a törzsmunkásság el-
helyezésére. 

A század első felében kialakult egy
meglehetősen differenciált, hierar chi -
zált lokális társadalmi és településszer-
kezet, ami azt jelentette, hogy a gyári-
társadalmi pozíció alapvető módon
meghatározta a településen belüli lakó-
helyet is. A gyár számára képzettségük-
nél és/vagy beosztásuknál fogva fonto-
sabb munkások nagy része a többnyire
magas presztízsűnek tartott gyári koló-
niákon jutott lakáshoz, a képzetlenebb
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37 Az Ózd vonzáskörzetébe tartozó falvak

lakásviszonyainak áttekintésére terjedel-

mi okok miatt itt és most nem térek ki.

38 A második világháborúig a következő

kolóniák épültek fel: Karu-telep, Régi

kolónia, Fürdősor, Rendetlen kolónia,

Kórházsor, Hosszúsor, Kiserdőalja,

Tisz tisor, Kisamerika, Újtelep, Hétes,

Nagyamerika, Velence-telep, Istenme-

ző-Újtelep, Újhétesi telep. Ezeken kívül

Kőalján és Kisfaludon lakásépítő szövet-

kezetek keretében épültek lakások rész-

leges gyári támogatással. Lásd Csontos–

Vass (2001). A kolóniák egyik részét le-

bontották vagy átépítették, a többi

slumo sodó, gettósodó területté vált a

XX. század utolsó évtizedeiben.
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munkások többségének önerőből kellett lakáshelyzetét megoldania. A társa-
dalmi kohéziót és a személyes kapcsolatrendszerek kialakulását, fenntartását
a telepi munkások között a gyár mellett a lakóhely is erősítette. A gyári tulaj-
donban, kezelésben levő lakások megszerzése társadalmi presztízsképző té-
nyező volt, és jövedelmi előnyt is jelentett. 1941-ben az ózdi gyári munkások
közel egyharmada társulati lakásokban lakott, amelyekért csak egészen mi-
nimális lakbért kellett fizetni, s az itt élők ingyenes szén/tűzifa-,39 illetve
villanyáram-juttatásra voltak jogosultak. A bérelt lakásban élőket pedig lak-
bérpótlékkal támogatták. Mindez érdemi anyagi támogatást jelentett, és nyil-
vánvalóan erősítette a munkahelyi és lokális kötődést. A gyár a családi házak
építését kedvezményes kölcsönökkel és/vagy építési anyaggal is segítette. A te-
lepi munkáslakások nagyobbik része szoba-konyhás, kisebb része kétszobás,
illetve kétszintes kivitelezésű háromszobás volt.

A második világháború után fokozatosan megváltozott a szociális ellátások
rendszere. Az állami tulajdonba vett, a Nehézipari Központ által felügyelt gyár
– központi utasításra – folyamatosan szűkítette a korábbi évtizedekben kiala-
kított szociális juttatás körét, a kolóniákon élőket az addiginál jóval magasabb
lakbér megfizetésre kötelezték, lakbérpótlékot pedig egyáltalán nem fizettek.
Az érintettek heves ellenállásának hatására a kolóniákon élők lakbérei végül
csak fokozatosan emelkedtek, egyéb juttatásaik, kedvezményeik pedig fokoza-
tosan szűntek meg.

1947-ben a gyár kezelésében 1021
lakás volt: 527 egyszobás, 197 kétszo-
bás, 240 háromszobás, 35 négyszobás,
16 ötszobás és 6 hatszobás.40 Az egy-
szobás, konyha nélküli lakások bére 9
Ft, villanyáram-díja 4,50 Ft volt, a szo-
ba-konyhásoké 17, illetve 6 Ft, a két -
szoba-konyhásoké 26 és 9 Ft, a három-
szobások esetében 35 és 12 Ft, a négy-
szobásoknál 44 és 15 Ft, az ötszobá-
soknál 53 és 18 Ft. A bútorozott szo-
báért 12,5 Ft-ot, a munkásbarakkbeli
szállásért pedig 6 Ft-ot kellett fizetni
havonként.41 A fizetési kötelezettséget
1946. szeptember 1-jétől vezették be.
A társulati lakás még így is kedvezőbb
életkörülményeket jelentett, mint a bé -
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39 Havonta 3, évente 36 mázsa volt a jutta-

tás 1947-ben, erre a gyár alkalmazásá-

ban álló családfenntartó fizikai és szelle-

mi alkalmazottak, gyári nyugdíjasok és

özvegyek (évi 18 mázsa) voltak jogosul-

tak. MOL XXIX-F-192-g 293. d. Az

Ózdi Kohászati Üzemek iratai. Körirat

a szénjárandóságok kiadása tárgyában,

1947. április 29.

40 Lásd MOL XXIX-F-192-g 292. d. A

Szociális és Kulturális Ügyosztályon

fog lalkoztatott dolgozók munkaköré-

nek leírása 1947. július hóban, 1947. jú-

lius 8.

41 Uo. Szolgálati lakások leltári berende-

zése, 1947. december 22.
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relt lakás, vagy az al- és ágybérlet, ezért igen nagy volt a kereslet irántuk. A be-
adott igényléseket általában a nagy lakáshiányra és arra hivatkozva utasították
el, hogy sok olyan munkavállaló van a gyárban, aki 15– 20 esztendeje alkalma-
zásban áll, szerepel az igénylők jegyzékében, ám szabad lakás hiányában nem
került be egyik kolóniára sem.42 Viszonylag jelentős volt a telepek közötti
mozgás is, de ezekben az esetekben is a gyárban eltöltött idő, a munkaszerve-
zeten belüli pozíció, valamint a családi és jövedelmi viszonyok voltak döntőek.
A szoba-konyhás lakás a korabeli norma szerint négyfős családnagyságig még
megfelelőnek minősült.

A gyár felügyeleti szerveként működő NIK a lakásügyek intézését 1947-
ben teljes jogkörrel a szociális osztály hatáskörébe utalta, azzal az utasítással,
hogy járjon el az igénylések kivizsgálása ügyében, a szolgálati lakások kiuta-
lására tegyen javaslatot az igazgatóságnak és az üzemi bizottságnak, és legyen
figyelemmel arra, hogy „elsősorban azokat kell szolgálati lakáshoz juttatni,
akiknek permanens szolgálata az üzem fenntartása szempontjából feltétlenül
szükséges”.43 A lakáshiány mérséklésére minden lehetőséget igyekeztek fel-
használni: így került sor 1947 tavaszán arra, hogy a gyár bérbe vette és laká-
sokká alakította az izraelita hitközség üresen álló iskolaépületét.44

A bejáró munkások egy része munkásszállókon kapott elhelyezést, ahol az
életkörülmények a zsúfoltság és a kezdetleges köztisztasági állapotok miatt
igen rosszak voltak. A helyzet az ötvenes években sem változott meg lényege-
sen. Az 1947 augusztusában a rendőrség, a gyár üzemi bizottsága és szociális
ügyosztálya és a NIK munkatársai által szervezett ellenőrzés eredményéről így

számol be a jelentés: „[…] előállítot-
tunk 6 nőt az erkölcsrendészetre, 1 nőt,
mert feketézve cca 50 liter bort árult
bent a szállóban (50 liter bort lefoglal-
tuk), 10 férfit a közrendészetre, mert
nem volt rendőrségi bejelentőjük és
nem tudták igazolni a szállóban való
tartózkodásukat. Megállapítottuk, hogy
tényleg tűrhetetlen állapotok vannak
a szállóban. Nincs felügyelet, nincs ren -
dezőség, illetve ellenőrzés, nyilvántar-
tást nem vezetnek a bentlakókról. Le-
írhatatlan piszok és rendetlenség van
minden helyiségben, a hálóhelyek fér-
gesek, megfelelő házirend sehol nincs
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42 MOL XXIX-F-192-g 293. d. Szociális

és Kulturális Ügyosztály, Helmeci Gyu-

la lakáskérelme, 1947. május 10.

43 Uo. A Nehézipari Központ leirata a

Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Rt.

Ózdi Szociális Osztálya részére az Ózdi

Vasgyár lakásügyeinek rendezése tár-

gyában, 1947. március 3.

44 A holokauszt során az ózdi zsidó közös-

ség nagy része elpusztult, a túlélők és

visszatérők egy részét pedig az 1946.

februári antiszemita megmozdulás ösz-

tönözte távozásra. A kérdéshez lásd

Stark (1995); Standeisky (1992, 2007). 
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feltüntetve. Nők és férfiak közös teremben együtt fekszenek (egy ágyban),
több helyen kettő, sőt három férfi egy ágyon, illetve ágynak nevezett fekhe-
lyen. A konyha és az étkező csupa mocsok. A mellékhelyiségek piszkosak a
használhatatlanságig. […] A bentlakó munkások véleménye szerint a vállalat
köteles nékik ingyen lakásról gondoskodni és ők nem kötelesek a rend és tisz-
tántartásról gondoskodni, sem lakbért fizetni – egyébként ellenszolgáltatást
nem is kérnek tőlük a lakásért.”45 A munkásszálló helyzetének rendezése ér-
dekében a NIK utasította az üzemi bizottságot, hogy szervezze meg a szálló
rendjét, támogatást nyújtottak az 1947-ben megkezdett újabb kétszáz férőhe-
lyes munkásbarakk építésének befejezéséhez, és renoválták a legnagyobb mun-
kásszállót, a hétesi barakkot.

A lakásviszonyokban is kifejeződő helyi társadalmi tagolódás az 1949-es
népszámlálás lakásadatainak segítségével részben rekonstruálható. Érdekes
elemzésre adnak lehetőséget azok a statisztikák,46 amelyek a lakások adatait
a tulajdonos, illetve a bérlő társadalmi rétegződése szerint összegzik. Ebből
kitűnik, hogy a legkedvezőbb lakásviszonyai az önálló értelmiségieknek, a
tisztviselőknek és alkalmazott értelmiségieknek, az altiszteknek, a szakmun-
kásoknak, valamint az önálló iparosoknak és kereskedőknek voltak. Néhány
mutatót részletesebben elemezve: az önálló értelmiségiek esetében 100 szo-
bára mindössze 140 fő jutott, őket a tisztviselők (100:198), majd a kereskedők
(100:232), az iparosok (100:271) és az altisztek (100:279) követték; a szak-
munkásoknál az arány 100:300 volt. A laksűrűség alakulásában nyilvánvalóan
az egyes társadalmi csoportok eltérő demográfiai magatartásának is fontos sze-
repe volt. Az önálló értelmiségiek által
birtokolt 14 lakásból 5 volt három-
vagy több szobás (35,7%), a tisztvise-
lők esetében e lakáskategória aránya
20,6% volt, ám ehhez hozzá kell tenni,
hogy ők birtokolták/használták a tele-
pülésen található nagyméretű lakások
(összesen 429) 36,8%-át (158 lakás).
Ezt a középosztályi szintet az iparosok
közül 10 (3,7%), a kereskedők közül 12
(9,9%) fő érte el. A szakmunkások kö-
zül 93 fő (6,2%) birtokolt ekkora la-
kást, az altisztek esetében pedig 22 fő
(5,3%) alkotta az átlagot jóval megha-
ladó méretű lakással rendelkezők cso-
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45 MOL XXIX-F-32 156. d. Feljegyzés az

Ózdi Munkásszálló „Laboratórium”-

ban fennálló tűrhetetlen állapotok miatt

beérkezett rendőrségi jelentés értelmé-

ben 1947. VIII. 1-én megtartott „raz-

zia” eredményéről. 

46 1949. évi népszámlálás. 5. kötet. Részle-

tes épület- és lakásstatisztikai eredmények.

Budapest, 1950, KSH. Tudomásom sze-

rint ez a kötet azon kevés népszámlálási

adatgyűjtemény közé tartozik, amelyek

segítségével a lakástulajdonok és lakás-

bérlők társadalmi rétegződése részlete-

sebben is vizsgálható.
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portját. Ha a lakások komfortfokozatát vizsgáljuk ugyanezen csoportok eseté-
ben, akkor a villannyal való ellátottság átlagos szintje 96% volt. A vezetékes víz
ekkor még igen ritka, a legmagasabb ellátottsági szinten az önálló értelmisé-
giek álltak: az általuk birtokolt 14 lakásból 7-ben volt vízvezeték (50%), majd
a tisztviselők és az alkalmazott értelmiségiek következtek, az általuk birtokolt
766 lakásból 223-ban (29,1%) volt vezetékes víz; őket követték a kereskedők
12,4%-os, az iparosok 7,8%-os, a szakmunkások 7,1%-os aránnyal, a sort az
altisztek zárták, 5,3%-os aránnyal. Ózdon 1949-ban a gyár kezelésében lévő la-
kásokban összesen 353 fürdőszoba volt, ezek több mint a felét (186, 52,7%) a
tisztviselők és alkalmazott értelmiségiek lakásaiban találjuk meg. E csoporton
belül a fürdőszobás lakások aránya 24,3% volt. A sort azonban mégsem ők, ha-
nem az önálló értelmiségiek vezették: esetükben minden második lakás für-
dőszobás volt, őket a kereskedők követték, ahol 12,4%-os volt a fürdőszobás
lakások aránya, majd az iparosok következtek 7,8, a szakmunkások 3,7 és az al-
tisztek 2,9%-os ellátottsággal. Szintén érdekes, a helyi társadalmi viszonyokat
árnyaló képet kapunk, ha azt vizsgáljuk, miként alakult a vizsgált rétegek által
birtokolt lakások szobaszáma. E téren a sorrend a következő volt: önálló értel-
miségiek 2,5, tisztviselők 1,9, kereskedők 1,6, iparosok 1,4 szobás átlaggal.
A sort a szakmunkások és az altisztek zárták 1,3 szobás átlaggal. 

A lakásviszonyok és a társadalmi helyzet összefüggéseit vizsgálva az is lát-
ható, hogy az átlag körüli lakásviszonyok voltak jellemzők az egyéb önállók
csoportjába soroltakra, a 10– 25 hold közötti, valamint a 25 hold feletti birto-
kosokra és bérlőkre, valamint a betanított és segédmunkásokra. Átlagosnál
rosszabb lakáskörülmények voltak jellemzőek a mezőgazdasági napszámosokra,
a munkásként foglalkoztatott napszámosokra, továbbá a 10 hold alatti cso-
portba tartozó birtokosokra és bérlőkre. Ez utóbbiak estében volt a legna-
gyobb a laksűrűség, a legalacsonyabb a lakások helyiségeinek száma és felsze-
reltsége.

A település lakáskörülményeinek változásait ugyancsak a statisztikai ada-
tok47 segítségével lehet összefoglalni. A negyvenes években az ózdi lakásállo-
mány felszereltsége, komfortossága meghaladta az országos átlagot. 1941-ben
a településen 5301 lakás volt, egy-egy lakásban átlagosan 4,1 fő élt. A lakó-
szobákra vetítve a laksűrűség 3,5-es volt. A lakások közül 1941-ben 281-ben
volt vezetékes víz, 3986-ban (75,1%) volt villanyvezeték, 1741-ben rádióké-

szülék, 350-ben árnyékszék. A helyisé-
gek száma összesen közel 17000 volt,
ebből 7463 volt lakószoba, 4556 kony-
ha, 2695 éléskamra, 921 előszoba, 224
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47 A következőkben az 1941-es, 1949-es,

1960-as és 1970-es népszámlálások la-

kásadataira támaszkodtam.
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fürdőszoba, 86 cselédszoba, 58 hall-hálófülke és 989 egyéb célra használt helyi-
ség. A szobák nagy részének (72,5%) padlózatát faburkolat fedte, a lakószobák
22,1%-a volt vertföldes, 5,4%-ának pedig téglaburkolata volt.

1949-re a lakásállomány – elsősorban a szomszédos községek Ózdhoz csa-
tolásának következtében – 6099-re emelkedett. Ezek közül 469-ben volt ve-
zetékes víz, és 5785-ben (95%) villanyvezeték. Viszonyításképpen: 1949-ben
a villanyáram országosan a lakásoknak csak 46%-ában volt elérhető, vagyis az
ózdi ellátottság e téren kiugróan magas volt. A lakószobák száma 7985-re
emelkedett az évtized során, egyéb szobaként 261 helyiséget tartottak nyilván,
a konyhák száma 5443, az egyéb lakóhelyiségek (kamrák, előszobák) száma
együttesen 5347 volt 1949-ben. A laksűrűség nem változott érdemben, 100 la-
kásra 402 fő, 100 szobára 288 fő jutott. A magánlakások szobái közül 74,6%
volt melegpadlós, 6,4% hidegpadlós (kő-vagy téglaborítású), és 21,7% volt
vertföldes. A konyhák esetében 1253 volt vertföldes, 4190 kő-, cementlap vagy
egyéb burkolatú.

A lakásállománynak 1949-ben továbbra is közel a fele (2840) volt magán-
tulajdonban, 2545 lakást főbérlőként használtak, a társbérletek száma 35, a
szolgálati lakásoké 626 volt, egyéb jogcímen pedig 5 lakást használtak. A 35
társbérleti formában használt lakásban 71 társbérlet működött 235 fős lakó-
számmal. A 161 albérlős lakásban 348-an laktak, a 208 ágybérletes lakásban
pedig 424 albérlő élt 1949 elején.

A negyvenes évtized végén is a szoba-konyhás lakástípus volt a legelter-
jedtebb: az összes lakás 55%-át ezek tették ki, 21% volt a kétszoba-konyhás
lakások aránya, vagyis az évtized során a lakásminőség terén igazán nagy vál-
tozások nem történtek. A szoba-konyhás és a kétszoba-konyhás lakások több-
ségében már volt a villanyáram (79,9, illetve 93,8%!). Beépített fürdőszobával
353, beépített árnyékszékkel pedig 426 lakás rendelkezett. Ugyanekkor 1886
olyan lakást írtak össze, ahol a konyhában alszanak.

Ha a lakások használatát az ott élők létszáma szerint vizsgáljuk, a követ-
kező képet kapjuk: a konyha nélküli egyszobás lakásokban átlagosan 3,1 fő
lakott, a szoba-konyhásokban 3,8 fő, a kétszobás lakásokban 4,7 fő élt. Amíg
a konyha nélküli lakások egyharmadában átlagosan 3-4 fő élt, addig a szoba-
konyhás lakások 43,4%-ában, a kétszobás lakások 46,2%-ában éltek 3-4 fős
háztartások.

1960-ban a város 9139 lakásában 12798 lakószobát, 163 hálófülkét, 50
hallt, 11 személyzeti szobát, 8302 konyhát, 1991 fürdőszobát, 100 mosdóhe-
lyiséget írtak össze. A szobák 71,1%-a parkettás, illetve faburkolatú volt, tégla-,
beton- vagy egyéb burkolattal 17,8%-uk rendelkezett, a lakószobák 11%-a
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vertföldes volt. A lakásállomány 96,3%-ában volt elérhető a villanyáram, a ve-
zetékes vízhálózatra viszont csak a lakások 28,8%-a volt rákapcsolva, vagyis a
lakások közel háromnegyede a lakóépület telkén levő magán- vagy az utcai
közkutakból biztosította ivóvízszükségletét.

A tulajdonviszonyokban a hatvanas évek elején továbbra is meghatározó
volt a magántulajdonlás, 4768 lakás (51,6%) alkotta ezt a szektort, főbérlőként
3993, társbérletként 19, szolgálati lakásként pedig 307 lakást használtak. 1960-
ban a városban 19 társbérletes, 262 albérletes és 132 ágybérletes lakás volt, a
társbérletekben 90, az albérletekben 549, az ágybérletekben pedig 459 fő élt.

1970-re a lakások száma 11389-re emelkedett, 7041 (61,4%) lakás volt ma-
gán-, 4348 (38,2%) pedig állami tulajdonban. A városban mindössze két lakás
maradt társbérletben, de 775 fő lakott albérletben, és 332-en voltak ágybérlők.
A város 1970-es lakásállományának 9,2%-a 1899 előtt épült, 38%-a 1900– 44,
25,5%-a 1945–59, 27,2%-a pedig 1960–69 között. A felszereltség fontosabb
mutatóit tekintve: 1970-re a lakások 98,8%-ában volt villanyáram, és már
minden második lakást bekötötték a városi vízhálózatba. Palackos és vezeté-
kes gáz, valamint vízöblítéses vécé a lakások egyharmadában volt. Ezek az ada-
tok is jelzik, hogy a hatvanas évektől már rendszerint összkomfortos lakásokat
építettek.

Az életminőség fontos mutatója a lakások szobaszáma és a laksűrűség. A sta-
tisztikai adatok és a különböző dokumentumok egyaránt azt mutatják, hogy
az 1941– 60 közötti időszakban e téren csak kisebb változások történtek, majd
a hatvanas évtized közepétől figyelhető meg a két szoba összkomfortos laká-
sok térhódítása.

1941-ben a település lakásainak 54%-a szoba-konyhás, 15% csak egy lakó-
szobából állt, 19%-a kétszoba-konyhás, 10%-a 3 vagy ennél több szobából ál-
ló volt, a fennmaradó 2% lakott gazdasági épületet vagy lakásként szolgáló
konyhát jelentett. 1949-re az arányok alig változtak: a szoba-konyhás lakások
dominanciája (57%) mellett kismértékben csökkent a konyha nélküli egyszo-
bás lakások, valamint a három és több szobás lakások aránya (12, illetve 7%);
lényegében változatlan maradt a kétszoba-konyhás lakások aránya (20%),
ugyanakkor a duplájára emelkedett a lakásként szolgáló konyhák és gazdasági
épületek részesedése (4%). 1960-ra a szoba-konyhás lakások aránya48 elérte a

60%-ot (ami azt jelentette, hogy az
újonnan épített lakások nagyobb része
is ebbe a kategóriába tartozott), a két -
szoba-konyhás lakásoké 30%-ra emelke-
dett, a három- és többszobás lakásoké,
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48 Az 1960-as népszámlálás során egysze-

rűsítették a lakáskategóriákat, és már

nem közölték külön a konyha nélküli

egy szobából álló lakások számát.

V
A

L
U

C
H

T
IB

O
R

Évkönyv XVI. 2009

03_javValuchT.qxp:evkonyv2008  2/9/10  8:52 PM  Oldal 98



valamint a lakott gazdasági épületek és lakásként szolgáló konyhák aránya lé-
nyegében nem változott. 1970-ben már csak három kategóriát használtak. Ezek
alapján a szoba-konyhás lakások aránya a hatvanas évtized során 46,8%-ra mér-
séklődött, a kétszobás lakásoké tovább emelkedett (41,8%-ra), s jelentősen,
11,4 százalékra nőtt a három vagy annál több szobából álló lakások részesedé-
se. A magas laksűrűségi értékek az 1941– 70 közötti három évtized során csak
lassan és kismértékben csökkentek.

3. ábra: A laksűrűség változása, 1941– 70

Forrás: Népszámlálási adatok.

A statisztikai adatok alapján látható, hogy a lakáskörülmények lassan javul-
tak a városban, s a változás jórészt a hatvanas évtizedben következett be. Erre
utal a lakásépítés üteme és az épített lakások komfortfokozatának emelkedése
is, hiszen amíg az 1945– 59 közötti másfél évtized során felépített 2877 lakás
45%-a komfort nélküli volt, az 1960– 69 között megépített 3071 lakásnak már
csak a 24%-a tartozott a komfort nélküli kategóriába.

A lakásépítés és a lakáspolitika az 1940-es évektől az 1960-as évek végéig
A második világháború harci eseményeit Ózd viszonylag csekély anyagi vesz-
teségekkel vészelte át. A statisztikai összesítések szerint 210 lakóház – az összes
lakóépület 5%-a – sérült meg a településen, ezekből 1949-ig 195-öt állítottak
helyre. 1945– 49 között 108 új lakóház épült Ózdon, 117 lakással, vagyis az
újonnan épült házak többsége egylakásos volt. A lakásállomány sem szenve-
dett nagy károsodást: 1944 végéig 268 lakás – a lakásállomány 4,4%-a – sérült
meg, ebből 1949-ig 260 lakást állítottak helyre. Az adatokból az is kiderült,
hogy a településen a negyvenes évek második felében – érthető módon – mér-
sékelt volt az építési kedv. Községi vezetés által vezényelt helyi lakásépítés nem
volt, a háborút követő helyreállítás gyakorlatilag lekötötte az erőforrásokat.
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1948 tavaszán a gyár szociális osztálya a tervezett lakásépítések előkészíté-
séhez összefoglaló jelentést készített a Gazdasági Főtanács számára az ózdi
lakásviszonyokról. A dokumentumban hangsúlyozták, hogy a negyvenes évek-
ben a község lakossága 22 ezerről 24 ezerre, a gyári létszám 7 ezerről 9,7 ezer-
re emelkedett. A községben „1944-ben a háborús események miatt a lakásé-
pítési tevékenység nagyon csekély volt. 1945-ben 8, 1946-ban 11, 1947-ben
34 lakás építésére adott engedélyt a hatóság, amely számból az elkészült laká-
sok száma cca. 40-re tehető. E 40 lakásban elhelyezett személyek száma csa-
ládonként 5 fő létszámot véve alapul 200 fő. A község szaporulatából […]
3800 fő a már régebben meglevő lakásokban volt kénytelen elhelyezkedni, il-
letve lakás nélküli melléképületekben és istállókban van elhelyezve. […] A gyár
az 1938/39-es években megindult felfejlődés miatt már abban az időben lakás
zavarokkal küzdött. Ennek megszüntetésére meglehetősen nagyszabású lakás-
építési tevékenységbe kezdett úgy, hogy 1943. évek között eltelt 3 évben [sic!]
a hosszúsori, Karui és Új-hétesi, valamint az Istenmezei telepek létesítésével
összesen 224 lakást épített. 1943-ban is azonban e program befejezése után a
lakásínség már oly nyomasztó volt, hogy további 200 lakás építését vette terv-
be, melyhez a szükséges telepítési és épülettervek is elkészültek, azonban bár
az OTI-nál az építkezéshez szükséges kölcsön már biztosítva volt, a háborús
események a terv végrehajtását meggátolták. Fent leírtak az 1943. évi lét-
számadatok mellett fennálló lakáshiányra vonatkoznak. Az 1943. év után be-
következett nagymértékű létszámemelkedés e helyzetet ma már a tűrhetet-
lenségig súlyosbította.”49 1948-ban az 1020 gyári lakásban 1115 család lakott,
a lakószobák száma 1817, az egy családra jutó átlagos szobaszám 1,63, a nyil-
vántartott lakásigénylések száma 820 volt. „Jelenleg elérkeztünk ahhoz az ál-
lapothoz, amely a teljes telítettség állapotát jelenti a meglevő lakásokban,
ugyanakkor […] 820, 10 évet már betöltött dolgozó várja kereken 3000 fő csa-
ládlétszámmal a lakáshoz juttatását. E létszám elhelyezése után még mindig
800 fő lakosságszaporulat maradna elhelyezetlen, azonban ezek nem a gyár al-
kalmazottai lévén elhelyezésük, illetve ezek számára való lakásépítés elsősor-
ban községi feladat.”50 A gyár szociális osztályának illetékesei – nyilvánvalóan
a jobb tárgyalási pozíció kialakítása érdekében – azt is kiemelték, hogy a la-

kásgondokat a gyár fejlesztéséhez szük-
séges műszaki értelmiségi és vezetői
csoportok elhelyezése is súlyosbítja.
Megoldásként a munkáslakásokra vo-
natkozóan az ózdi lakásépítő szövetke-
zet támogatását sürgették, mert ez men-
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49 MOL XXIX-F-192-g 311. d. Feljegyzés

az ózdi lakásépítési ügyekben a Gazda-

sági Főtanácsban tartandó megbeszélés-

hez, 1948. március 6.
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tesítené a gyárat újabb lakótelepek építésének kötelezettsége alól, ezen túl
szükségesnek tartották a még be nem fejezett, de építésre nagymértékben elő-
készített újabb Karu-telep építésének folytatását, ahol 40 lakás készülhet el.
Ezen „lakások megépítését a szövetkezettől függetlenül azért látjuk szüksé-
gesnek, mert egyes speciális szakmákban felmerülő munkaerőhiányunkat szin-
tén csak megfelelő lakások rendelkezésre bocsájtásával tudjuk megszüntetni”.51

A szellemi dolgozók elhelyezésére 1949– 50 fordulóján 24 lakás megépítését
tartották elengedhetetlennek. A gyár a Hosszúsor 1941-es átépítésének befe-
jezését követően csak 1948-ban kezdett hozzá az újabb, immár emeletes há-
zakból álló Táncsics telep építéséhez, amelynek a munkálatai 1953-ban feje-
ződtek be. A tizenhat három, illetve négyszintes épületben 123 összkomfortos,
többnyire kétszobás lakást alakítottak ki.52 A gyár a lakáshoz juttatást tovább-
ra is alapvetően a foglalkoztatáspolitika részeként, a munkaerő megtartásának
eszközeként kezelte.

A lakásépítéssel kapcsolatos feladatok megoldása, irányítása az ötvenes évek
elején a gyártól részben átkerült a helyi/megyei tanács felügyelete alá, de a
gyár befolyása, érdekérvényesítő képessége ezen a téren is mindvégig erős ma-
radt. A Rákosi-korszak erőltetett iparosítási politikája azonban háttérbe szo-
rította a lakossági igények kielégítését, nyilván ennek is köszönhető, hogy a
probléma – bár a lakásigénylések gyors növekedése közismert volt – csak 1951
tavaszán került napirendre a tanácsi dokumentumokban. Akkor úgy vélték,
hogy az év során felépítendő 132 állami és 100 gyári lakás enyhítheti a fe-
szültséget, ám csak a lakások a kisebb része készült el.

Az 1953 májusában tartott tanácsülésen a tanácselnök beszámolójában úgy
vélte, hogy 1952-ben a lakásépítési program végrehajtását a munkaerőhiány
hátráltatta. „Meg kell állapítanunk, hogy az elmúlt évben is a munkaerőhiány
következtében főképpen lakásépítési programunk végrehajtását nem tudtuk
biztosítani és így városunk ezen rákfenéjét radikálisan megoldani, dolgozóink
jogos igényeit száz százalékosan kielégíteni, több millió Ft. fel nem használt
összeget volt [kénytelen] kormányzatunk az év végén, mint felhasználatlan be-
ruházást törölni.”53

A lakásviszonyok javulását nehezítette, hogy az ötvenes évek első harma-
dában a magánlakás-építést gyakorlatilag betiltották, így lakáskörülményein
az sem tudott érdemben változtatni,
akinek – a korszakra jellemző általános
elszegényedés közepette – lett volna
anya gi fedezete rá. A magánerős épít-
kezést a lakásszövetkezetek létrehozá-
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25-i tanácsülés jegyzőkönyve.
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sával próbálták meg kiváltani, ám ezt az otthonteremtési formát ekkor az ál-
talánosan tapasztalt szervezetlenség, az építőanyag-hiány Ózdon sem tette
kedveltté . A végtelenül lassú építési tempó miatt a szövetkezeti tagok gyak-
ran nem várták meg a lakások felépültét, és kiléptek. „Sajnos szövetkezeti la-
kásépítésünk teljesen csődbe jutott az építési kapacitás hiánya következtében.
A 36 családos tömbház építése nem kezdődött meg, a szövetkezet tagsága erő-
sen lecsökkent a kilátástalan építkezés, főleg a családi házépítés megszünteté-
se következtében. Jövő évre nagyobb arányú lakásépítési programunkat bá-
nyászházak építésével bővítették, azonban minden építkezésünk előfeltétele
a munkaerőhiány pótlása. A 6 családos városi bérház építési munkái hosszabb
szünet után ismét beindultak és remény van arra, hogy hamarosan befejeződ-
nek.”54 Bár a tanácselnök a lakásépítés akadozásának okaként elsősorban a mun-
kaerő- és anyaghiányra hivatkozott, feltételezhető, hogy e lemaradás valódi
oka a beruházási források elosztása és/vagy hiánya volt. A kor gondolkodás-
módjában éles különbséget tettek a termelő és a nem termelő beruházások kö-
zött, előbbi abszolút prioritást élvezett, a lakás viszont az utóbbi kategóriába
tartozott, vagyis kevéssé volt fontos. 

Részleges és a gyakorlatban lassú fordulatot az 1953-as politikai váltás,
Nagy Imre miniszterelnöksége hozott magával. A helyi tanácsi vezetés auto-
matikusan igazodott az országos politika változásához. Az irányváltást a ta-
nácselnök a következőképpen próbálta világossá tenni. „A mi társadalmi poli-
tikai fejlődésünk magas fokát bizonyítja az a körülmény is, hogy amennyiben
bárhol hibát követünk el vagy annak veszélye fennforog, abból a következmé-
nyeket vagyunk bátrak levonni. Pártunk és Kormányunk az eddigi iparosítási
eredmények, a nagyipari fejlesztést tovább ezen előrelátás alapján kívánja fo-
kozni, mert mind az megállapítást nyert ez már fékezi az életszínvonal emelé-
sét, nagyon helyesen a dolgozók életszínvonalának emelése érdekében lassabb
nagyüzemi iparosítási programot ütemez a jövőre nézve és 5 éves tervek túl-
zott előírásait felülvizsgálva sok területen a dolgozók érdekében kívánja azt át-
dolgozni. Módosítani lehet a tempót, változtatni lehet a termelés irányzatán,
egyet azonban nem lehet a szocializmus építésének fejlesztését megakadá-
lyozni. És ezt kell mindenkinek, a tévelygőknek és ellenségnek egyaránt tu-
domásul venniök. Vissza nincs út, csak előre a megkezdett nyomon.”55 Az új

szakasz politikája előtérbe állította a la-
kossági fogyasztói igények minél telje-
sebb körű kielégítését, ezen belül is az
élelmiszer- és ruházati ellátás javítása,
valamint a lakásépítés ütemének növe-
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25-i tanácsülés jegyzőkönyve.

55 BAZML XXIII-526/a 1. Az 1953. július

23-i tanácsülés jegyzőkönyve.
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lése élvezett prioritást. Ennek jegyében feloldották a magánlakás-építési tilal-
mat, sőt a korábbi gyakorlattal ellentétben támogatták a magánerős lakásépí-
tést, többek között kedvezményes kölcsön nyújtásával, amit az vehetett igény-
be, aki önerőként biztosítani tudta a kivitelezési költségek 25%-át. A város ve-
zetői a lakásépítési költségvetési előirányzatok növelése kapcsán egyenesen
úgy vélekedtek, hogy az „új lakásépítési program lehetővé teszi városunkban
is egy olyan családiház-építési akció végrehajtását, aminek következménye
lesz a város rendkívül szűk lakáskeresztmetszetének már f. évbeni [1954] nagy-
mérvű javítása és a dolgozók igényei kielégítésének biztosítása pár év alatt”.56

A hivatali optimizmus ebben az esetben is túlzottnak bizonyult, hiszen az ál-
lami lakásépítés továbbra is akadozott. Ózdon az ötvenes évek első felében két
területen folyt lakásépítés, az egyik a Béketelep volt, a másik pedig a már em-
lített, utolsó előttiként felépült gyári kolónia, az immár emeletes lakóházak-
ból álló Táncsics telep, ám ezek is csak kismértékben enyhítették a lakás-
hiányt.

Az 1953-as esztendőre visszatekintve a város tanácselnöke már – a kor vi-
szonyai között – kritikusabban fogalmazott: „A nehézipari beruházások döntő
fölénye és minden körülmények közötti végrehajtása a szociális beruházások
tervteljesítését sokszor nemcsak akadályozta, de meg is állította. Példával szol-
gálhatnánk az ózdi kohászati üzemeknél is, ahol a szociális beruházások lema-
radtak és most az év végén próbálják azt behozni. A szociális beruházások le-
maradását országszerte megéreztük, de talán sehol nem olyan nagymérvű nem
volt, mint városunkban, ahol ismeretes lakásépítési programunknak elenyésző
kis hányadát teljesítettük, a magasépítő vállalat, mint kivitelező jóval alultel-
jesített lakásépítési tervét az 50% alatt, ami azt bizonyítja, hogy lakásépítési
nehézségeink nem csökkentek, de szaporodtak. Köztudomású ugyanis, hogy
az Ózdi Kohászat f. évben is sok munkavállalót alkalmazott, akik a lakásnél-
küliek seregét szaporították.”57 Emlékeztetett a tanácselnök arra is, hogy a vá-
ros vízellátása 1950 óta semmit sem javult. A lakásépítés elmaradását részben
egészségügyi problémaként (is) értelmezte, „mert dolgozóink és sok kitűnő
eredményt elért dolgozóink is nem emberi célra alkalmas körülmények kö-
zött, családja és saját maga egészségét
veszélyeztető lakásban kénytelen meg-
húzódni és ország építő munkát végez-
ni”.58 A politikai átrendeződések hatá-
sa azonban nyilvánvalóan fáziskéséssel
érvényesült a hétköznapok gyakorlatá-
ban. A város vezetői igyekeztek kihasz-
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56 Uo. A tanácselnök beszámolója, 1954.

március 19.

57 BAZML XXIII-526/a 1. Tanácselnöki

beszámoló az 1953. december 15-i ülé-

sen.
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nálni az új lehetőségeket, és megpróbáltak pótlólagos, illetve újabb forrásokat
szerezni a lakásépítés felgyorsításához. Ezekhez a fellépésekhez állandó hivat-
kozási alapul szolgált, hogy Ózdon a lakáshelyzet súlyos, az ellátatlanok, rossz
körülmények között élők, illetve az igénylők száma jóval magasabb, mint a
hasonló magyarországi ipari városokban. Azt nem mondták ki, hogy a lakás-
hiány társadalmi és politikai feszültséget okoz, ehelyett inkább arra hívták fel
a figyelmet, hogy a kialakult gyakorlat ellentétes azzal a törekvéssel, amely
igyekezett Ózdot fejlődőképes és sikeres településként, új típusú szocialista vá-
rosként megjeleníteni. Az új kormányprogram által meghirdetett magánlakás-
építési akcióra hivatkozva a Minisztertanácshoz intézett feliratban59 tették szó-
vá, hogy a harmincezres városban 1954 tavaszáig mindössze 14 igénylő jutott
lakásépítési hitelhez, és sürgették a támogatások gyors bővítését. Az állami és
a magánerős lakásépítést egyaránt akadályozta a krónikus építőanyag-hiány,
amelyet 1954-ben nem sikerült jelentősen mérsékelni. 1954 májusára elkészült
a város kezelésében álló hatlakásos bérház, de a lakók a kivitelező „Borsod
Megyei Tatarozó Vállalat igen rossz munkája következtében” lényegében fél-
kész házba költöztek be, hiszen a kisebb belső munkák mellett megoldatlan
volt az épület vízellátása, és nem készült el a derítő sem. A városi tanács – a
korban szokatlan módon – feljelentést tett az ügyészségen a vállalat ellen.
Vontatottan haladt a bolyoki városrész lakásépítése is, ami lassította a lakás-
helyzet javítását. 1954 őszén már lakásínségről beszéltek a tanácsi vezetők és
a tanácstagok egyaránt. A magánerő fokozottabb bevonása érdekében a Ko-
hászati Minisztérium építőanyag-támogatást nyújtott azoknak az ózdi mun-
kásoknak, akik családi ház építésére vállalkoztak.

A közvetlen ágazati minisztériumi támogatással folyó lakásépítések is sok
problémával jártak. 1956 februárjában a városi tanács feliratot intézett a Mi-
nisztertanácshoz, hogy kormányzati segítséggel kötelezzék a beruházó Vas-
kohászati Igazgatóságot a bolyoki Béketelep építésénél elmaradt kommunális
beruházások befejezésére, mivel a lakótelep úthálózatát és az eredeti tervben
szereplő iskolát a kivitelező nem építette meg. A kormányzati beavatkozásnak
a tanácsi dokumentumokban nincs nyoma.

1956 augusztusában Bolyokon elkészült egy 93 családos lakótömb, meg-
történt a műszaki átadás, és éppen a hibák kijavítása zajlott, december végére
ugyanitt újabb négy 24 családos, kétszobás, összkomfortos lakásokból álló
tömb befejezésével számoltak abban az esetben, ha nem lép fel anyag- és mun-

kaerőhiány. 1956 folyamán megkezdő-
dött egy „CS” jelölésű, szoba-konyhás
lakásokat tartalmazó, 93 család elhelye-
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59 BAZML XXIII-526/a 1. Az 1954. május

28-i tanácsülés jegyzőkönyve.
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zését biztosító lakótömb építése. Az csak egy korjellemző „apró probléma”
volt, hogy 1956-ban a várhatóan átadásra kerülő 189 lakás helyett 207-et osz-
tottak ki az igénylők között, vagyis papíron a ténylegesnél és a lehetségesnél
több lakásról rendelkeztek.

1957 szeptemberében a város hároméves tervének előkészítése során a leg-
fontosabb feladatként jelölték meg a lakásépítést, az ivóvíz- és csatornaháló-
zat kiépítését, a közvilágítás korszerűsítését és bővítését, a kereskedelmi és rak-
tárhálózat fejlesztését, a húsüzem befejezését. A helyi vezetők megpróbálták
kihasználni az új helyzet kínálta lehetőségeket. Az új hároméves terv előkészí-
tése során kezdeményezték, hogy a város külön hitel-előirányzatot kapjon a
kormánytól a különböző kommunális problémák mielőbbi megoldása érde-
kében. „A város súlyos, elodázhatatlan problémáinak megoldása a megye szűk
hitelkeretein belül nem lehetséges. Figyelembe kell venni, hogy Ózd 1949-
ben lett várossá, tehát egy új város kiépítésének a problémájával állunk szem-
ben. Kérjük, javasoljuk, bizonyítjuk, hogy a város óriási lemaradásának felszá-
molása csak úgy lehetséges, ha a megyei kereten kívül a Minisztertanács kü-
lön biztosít Ózd város részére keretet, s így lehetségessé válik a legsürgősebb
hiányosságok felszámolása már a három éves terv keretén belül.”60 A tanácsi
törekvések több-kevesebb sikerrel jártak, a felettes hatóságok állandó ostrom-
lása időnként beruházási többlet-lehetőséget eredményezett.

A lakáshiány alkalmanként igen sajátos helyzeteket is teremtett. 1957 őszén
például az egyik védőnő azért kérte az elhelyezését Ózdról, mert már hosszabb
ideje a hullaházban lakik, és nem lát reményt arra, hogy lakásproblémája be-
látható időn belül megoldódjon.61 De előfordult az is, hogy orvosok vagy ta-
nárok azért nem jöttek a városba – vagy azért nem maradtak Ózdon –, mert
nem tudtak számukra lakást biztosítani.

1958 decemberében a városi tanács külön munkabizottságot állított fel ab-
ból a célból, hogy a főhatóságok, a kormány, a tervhivatal és a különböző mi-
nisztériumok elé tárják a város legfontosabb problémáit: „Ózd városban a
nagy lakásépítési munka dacára is olyan lehetetlen lakásviszonyok vannak,
hogy egy szobára majdnem 4 lélekszám esik. Ismerve a 3 éves terv számait, a
lakásépítés üteme, még hosszú évekig nem elégíti ki a város lakosságának az igé-
nyeit.” A városban a szennyvízcsatorna
hiánya akadályozza a lakásépítést, és
közegészségügyi veszélyt jelent, ugyan-
csak sürgősen megoldandó az ivóvízel-
látás, mert ennek hiánya állandó járvá-
nyokat okoz. A harmadik legfontosabb
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60 Uo. A városi tanács 14/1957. sz. határo-

zata, 1957. szeptember 30.

61 BAZML XXIII-526/a 1. Veres István fel-

szólalása a városi tanács 1957. szep tem -

ber 30-i ülésén.
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feladatnak a városi jelleget erősítő kiépített utak létesítését, valamint a vil-
lanyhálózat és a közvilágítás korszerűsítését tartották. A munkabizottságnak
ezek megoldására kellett javaslatokat készítenie és megismertetnie a főható-
ságokkal, annak érdekében, hogy a város egy-két év múlva ne kerüljön ka-
tasztrofális helyzetbe.62

Az újabb fejlesztési források megszerzéséért indított akcióban arra is hi-
vatkoztak, hogy újabb lakások építését a Köjál már csak kiépített szennyvíz-
hálózattal engedélyezi, mert az újabb derítőgödrök megépítése még tovább
szennyezi és ivásra alkalmatlanná teszi a városi köz- és magánkutak vizét.

Az 1959. évi városfejlesztési terv kapcsán megfogalmazott vélemények sze-
rint a város kommunális beruházásai a megyei támogatás ellenére is hiányo-
sak. A várossá nyilvánítás tizedik évfordulóján az eredményeket és a megol-
dásra váró kérdéseket számba véve kiemelték, hogy a város lakossága 25 ezer-
ről 35 ezer főre, a gyári dolgozók létszáma 6 ezerről 13 ezerre emelkedett, „s
végeredményben az ipar igen nagymérvű szívó hatása azt eredményezte, hogy
a felszabadulás alkalmával az akkori Ózd község igen elhanyagolt állapota a 10
éves várossá alakítás alatt a megnövekedett létszámnak megfelelő fejlődést
nem mutatott”.63 Az 1958 végén kiküldött bizottság a következő év elején a
tervhivataltól külön hárommillió forintnyi előirányzatot kapott a csatornaépí-
tésre és a vezetékes vízhálózat fejlesztésére.

A város vezetése kiemelt figyelmet szentelt az MSZMP KB 1958. szep-
temberi, a munkásosztály helyzetének javításáról szóló határozatában foglaltak
végrehajtásának. Ezt gyakorlatilag úgy oldották meg, hogy félévente újratár-
gyalták a kérdést, ami beilleszthető volt, azt berakták a már teljesített felada-
tok közé. 1959– 60 során a kormány által meghirdetett 15 éves lakásépítési
programtól várták a lakáskérdés megoldását. 1959-ben 96 új, állami beruhá-
zásban épülő lakást adtak át a városban, ebből 66 felett az ÓKÜ rendelkezett,
a maradék 30 lakás bérlőkijelölési joga illette meg a helyi tanácsot. Ebből né-

gyet átengedtek a kereskedelmi dolgo-
zóknak, kettőt pedig az Országos Men-
tőszolgálat dolgozóinak. A fennmaradó
24 lakást a helyi orvosok és egészségü-
gyi dolgozók, pedagógusok, tanácsi,
rendőrségi alkalmazottak között osz-
tották szét, de ekkor kapott tanácsi
bérlakást a járásbíróság elnöke és a vá-
rosi KISZ VB titkára is.64
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62 Uo. A városi tanács 9/1958. sz. határo-

zata, 1958. december 28.

63 Uo. Kivonat a Végrehajtó Bizottság

1958. december 28-i ülésének jegyző-

könyvéből.

64 BAZML XXIII-527/a 1. Ózd Városi

Ta nács Végrehajtó Bizottságának iratai.

Az Ózd Városi Tanács VB 197/1959. sz.

határozata, 1959. augusztus 12.
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A gyár súlyát a lakásépítésben és lakáselosztásban a meghatározó gazdasá-
gi szerep mellett nyilvánvalóan az is növelte, hogy az ötvenes– hatvanas évek
fordulóján 1497 lakás volt gyári kezelésben, közülük 1960-ban 151 lakást ta-
nácsi kezelésbe adtak át. A megmaradó lakásállomány nagy részét kohászati
dolgozók használták, mindössze 38 lakásban laktak tanácsi, egészségügyi, ok-
tatási alkalmazottak. 

Az ÓKÜ saját beruházásban 1948 és 1955 között összesen 246 lakást épí-
tett, állami beruházásból pedig 188 darabot kapott. „Jelenleg 750 dolgozónk
lakáskérelme van beadva. E kérelmek 50%-a olyan, hogy máris segíteni kelle-
ne, tehát lakáshelyzetünk igen nehéz. […] A meglevő súlyos lakáshelyzet eny-
hítése érdekében a KGM tárca-hitelből biztosított a II. 5 éves tervben 12,5
millió forintot, melyből saját lakásépítési részlegünkkel kb. 56 db lakást épí-
tünk a létesítendő Íves út mentén.”65 A kohászati üzemek utolsó kolóniája
1960– 70 között épült fel: négy négyemeletes és egy kilencemeletes épület, 68
két- és háromszobás, összkomfortos lakással. A lakások mellett a munkaválla-
lók elhelyezését a gyár hat munkásszállójának üzemeltetésével is segítette, ösz-
szesen 764 férőhellyel. A szállók színvonala igen különböző volt, a barakképü-
letek 30– 40 fős hálótermeitől a négyágyas szobákat tartalmazó, szállodaszerű
épületekig terjedt a skála. „A Béke-szálló 400 férőhelyes lesz, melyből 80 fé-
rőhely van átadva. A munkásszálló építését 1960. IV. n. évére be kell fejezni.
E szálló üzembe helyezésével a kohász dolgozóknak olyan kulturált és modern
elhelyezési lehetőséget biztosítunk, mely szociális és kulturális életünk roha-
mos fejlődését, méltán fogja reprezentálni.”66 A munkásszállók üzemeltetési
költsége 1960-ban 2,2 mFt volt, ennek a 35%-át fedezték a dolgozóktól be-
szedett térítési díjak.

A lakáshiány magától értetődő módon sokféle lakásszerzési stratégiát ala-
kított ki. Az 1960. július 29-i tanácsülésen a lakásügyi állandó bizottság tagja
hívta fel a figyelmet arra, hogy a Béketelepen azok a lakók, akik építkeznek,
kiköltözés előtt társbérlőként befogadnak magukhoz egy másik családot, akik
az eredeti bérlő távozása után gyakorlatilag automatikusan öröklik meg a bér-
leti jogot. 

Mások tudatosan vállalták a rossz körülményeket, abban bízva, hogy így ha-
marabb új lakáshoz juthatnak. Sokan
önkényes lakásfoglalóként költöztek be
lakásokba, különböző építményekbe,
abban reménykedve, hogy nem költöz-
tetik ki őket, ám a kilakoltatások az öt-
venes– hatvanas években rendszeresek
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65 BAZML XXIII-527/a 4. Jelentés az Óz-

di Kohászati Üzemek szociális és mun-

kavédelmi tevékenységéről, 1960. au-

gusztus 18.
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voltak. Mások úgy próbálták meggyorsítani a lakáskiutalást, hogy panaszos le-
velet írtak a Magyar Rádiónak, a Népszabadságnak, az MSZMP KB Panaszi-
rodájának, az MSZMP megyei vezetőjének, közvetlen folyamodványban kér-
ték a gyár vezérigazgatójának méltányos döntését, s aki tehette, nyilván igye-
kezett hasznosítani politikai-kapcsolati tőkéjét is.

1960 őszén a város vezetői a II. ötéves tervidőszak végére várták, hogy a la-
kásellátás színvonala Ózdon eléri más hasonló városok szintjét, és a krónikus
lakáshiány enyhül, ugyancsak ekkorra prognosztizálták a „fejlődés gátját je-
lentő vízhiány” mérséklődését. 

1959 februárjában döntés született arról, hogy a lakásigénylőket jelenlegi
lakásviszonyaik és társadalmi helyzetük alapján kategorizálni kell, és ennek
megfelelően állítandó össze az igénylők listája. Ez a munka 1960 elejére feje-
ződött be. Az igénylőket a következő kategóriákba sorolták: 1. a hatóságilag
életveszélyesnek nyilvánított lakásban lakók, 2. a romos lakásban lakók, 3. a
városi főorvosi igazolással egészségre ártalmassá nyilvánított lakásban lakók –
ezen belül alcsoportot alkottak a tébécében szenvedők, az idegbetegek és szív-
betegek, a vizes, gombás, nyirkos lakásban lakók, 4. a lakással nem rendelke-
zők. „Ezen szempontok mellett minden esetben előnyt élveznek a munkában
kiváló dolgozók.”67A kategorizálás során az egyes csoportokon belül előre
kellett sorolni a többgyermekes családokat, a családokat és a fiatal házasokat.
A lakással nem rendelkezők esetében a fontossági sorrend a következő volt:
hajléktalanok, albérlők, családtagként és egyéb minőségben lakók. „A város
területén elvégzett felmérések során megállapítást nyert, hogy rendkívül sú-
lyos körülmények között vannak még mindig emberek, s olyan lakásokat, ud-
varokat találtunk a város területén, amelyek elképesztőek. […] van olyan ud-
var, ahol 15 család lakik, s ezen a túlzsúfolt udvaron szaladgálnak az állatok.”68

A lakáshiányt az Ózdi Kohászati Üzemek adminisztratív eszközökkel is pró-
bálta mérsékelni: egyrészt az ötvenes évek végétől csak olyan munkavállalót
vettek fel, aki igazolta, hogy állandó bejelentett lakással rendelkezik, másrészt
minden új munkavállalóval aláírattak egy nyilatkozatot, hogy tíz éven belül

nem nyújt be lakásigénylést.69 Ezzel a
lépéssel nyilvánvalóan elodázták a prob-
léma megoldását. Mindeközben a tár-
sadalmi érdekből fontos személyek,
például a sportolók, ritkábban az orvo-
sok lakáshoz jutásának feltételei ko-
rántsem voltak ennyire szigorúak.
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67 BAZML XXIII-527/a 1. Az Ózdi Városi

Tanács VB 39/1959. sz. határozata,

1959. február 23.

68 BAZML XXIII-526/a 1. A városi tanács

1960. november 11-i ülésének jegyző-

könyve.

69 BAZML XXIII-527/a 4. Az Ózdi Városi
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1962-ben az előzetes fejlesztési tervek összefoglalásában külön fejezetet
szenteltek a lakáshelyzetnek. Eszerint az ötvenes évtizedben 5162 lakószoba
épült a városban. 1962 elején mintegy háromezer család lakásigényét tartotta
nyilván az ÓKÜ és a városi tanács, kielégítésükre a jelentés szerint 1965-ig
biztosan nem kerül sor. Az előirányzatok szerint 1961– 65 között 1659 lakás
építését tervezték állami és lakásszövetkezeti beruházás keretében, s mintegy
ötszáz, OTP-kölcsönnel megvalósuló magánerős lakásépítéssel számoltak.
Száz régi lakóépület megszűnésével kalkuláltak, ami legalább ennyi új lakási-
gényt jelentett. A lakásigénylések közel teljes körű kielégítését csak a 15 éves
lakásépítési program befejező évére, 1975-re látták reálisnak. „Súlyosbítja a
helyzetünket, hogy úgy a kohászat, mint az intézmények, vállalatok elsősor-
ban az üzemi, illetve vállalati érdekeket figyelembe véve szakembereinek, jó
dolgozóinak juttatja elsősorban a lakásokat, s a nagycsaládos, nagyon rossz
körülmények között élő dolgozók ez által háttérbe szorulnak. Igyekszünk a le-
hetőségeken belül ezeket az állapotokat felszámolni és elsősorban életveszé-
lyes, egészségre ártalmas lakásokból, ha másképp nem, cserelakás útján a dol-
gozókat megfelelő körülmények közé juttatni.”70 Vagyis a lakáselosztás bevett
gyakorlata fokozta a társadalmi egyenlőtlenségeket.

Házhelyek kijelölésével, az építési telkek parcellázásával is igyekeztek gyor-
sítani a magánerős lakásépítést, a hatvanas évek elején Bolyok-Szentsimon és
a Kistódűlő területén jelöltek ki összesen 380 házhelyet. 1962-ben a városban
épülő lakások – többségük egy-, illetve másfél szobás volt – 80%-át az Ózdi
Kohászati Üzemek kapta, 20%-át pedig a város. Az 1963-ban átadott lakások
esetében kismértékben nőtt a város részesedése, ami elsősorban a szanált épü-
letekből kiköltöztetett lakók elhelyezési kényszerének következménye volt.
A megépülő 334 lakásból 218 esetben a bérlőkijelölési jogot a gyár kapta meg,
a városi tanács 84 lakással, az Ózdvidéki Szénbányászati Tröszt 32 lakással
rendelkezett. A Borsod Megyei Tanács elosztási arányokat rögzítő határoza-
tában arra is utasítást adott, hogy az
összes lakás 70%-át fizikai dolgozók és
közvetlen termelésirányító műszakiak
számára kell kiutalni, ezen belül pedig
20%-os lehetett a fiatal házasok része-
sedése.71 A kérdéssel foglalkozó doku-
mentumok alapján látható: a hatvanas
évek elejétől erősödött meg az a törek-
vés, hogy egyre nagyobb mértékben
vonják be a magánerőt a lakás/lakóház-
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építésekbe, ezért a jobb anyagi körülmények között élők számára elsősorban
a szövetkezeti lakásvásárlást propagálták, az állami beruházásban épített laká-
sok elosztása során pedig a nagycsaládosok és a rossz anyagi helyzetben lévők
kerültek előtérbe. Nyilvánvalóan ebben az esetben is voltak kivételek, hiszen
a városi tanács végrehajtó bizottsága hatvanas évek elején elfogadott határo-
zata alapján az éves lakáskeret 10%-a felett a kategorizálástól függetlenül, sa-
ját maga rendelkezett. A gyár igazgatójának 8– 12 lakásos saját rendelkezési
kerete volt, sportcélokra 5– 6 lakást tartottak fenn, 6 – 7 lakás kiutalási jogát pe-
dig úgynevezett közérdekű problémák elintézésére tartalékolták.

A bevándorlást továbbra is a lakáshiány mérséklését veszélyeztető tényező-
nek tekintették. Az 1962. júniusi tanácsülésen az egyik felszólaló tanácstag úgy
vélte, hogy „az Ózdra beköltözők nem válogatnak a lakásokban, bárhová be-
költöznek, melléképületekbe, romos lakásokba, s rövid időn belül bejelentik,
hogy az életveszélyre való tekintettel lakást igényelnek. Ez azt eredményezi,
hogy azok az ózdi születésű dolgozók, akik ugyan nem életveszélyes körülmé-
nyek között, de sokszor nagyon szűkösen élnek – gyakran több család egy kis
lakásban –, nem kaphatnak lakást, mert azt az életveszélyes lakásban lakók fog-
lalják el.”72 Ennek ellenére a tanács végrehajtó bizottsága 1962 elején úgy
döntött, hogy az életveszélyes lakásban lakó dolgozók elhelyezéséről kell el-
sősorban gondoskodni, függetlenül attól, hogy az illető kohászati dolgozó-e
avagy sem. Erről azonban a kohászat lakáselosztó bizottságával egyeztetni kell,
nehogy olyanok jussanak lakáshoz, akik „nem kifogástalan munkaerkölcsű dol-
gozók […]. Az új modern lakásba lehetőleg több éve dolgozó, Kohászat által
is javasolt lakásigénylők kerüljenek.”73 A lakáselosztásban, a bérlőkijelölésben
időről időre a szűkös keretszám miatt (is) kisebb-nagyobb feszültségek ala-
kultak ki a városi tanács és a gyár kapcsolatában. Miután a kohászati üzemek-
nek saját intézményrendszere és elosztható lakáskerete volt, a helyi tanács
végrehajtó bizottsága 1962 júniusában úgy döntött, hogy „kohászati dolgozók
a tanácsi kategorizálású névjegyzékbe nem sorolhatók be”. Szintén nem igé-
nyelhettek lakást a vidéken lakással rendelkező egyedülállók. Az Ózdon áthe-
lyezés nélkül, saját elhatározásból letelepedett személyek, az albérlők és a vi-

déken lakó, Ózdra bejáró dolgozók
csak öt év elteltével kerülhettek fel a
lakásigénylők listájára. Emellett jöve-
delmi korlátokat is életbe léptettek.
Nem kaphattak főbérleti lakást azok,
akiknek a családi jövedelme havonta el-
érte a 2500 forintot és nem volt eltar-
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tott családtag; egy eltartott esetén havi 3000, két eltartott esetén 3500, három
eltartottnál 4000, a négygyermekes családoknál pedig 4500 forint volt a felső
jövedelmi határ.74 Ez a kategorizálás a gyakorlatban azt jelentette, hogy hét–
nyolcszáz forint fejenkénti jövedelem esetén már csak saját erőből vagy szö-
vetkezeti formában lehetett saját lakáshoz jutni. Viszonyításképpen meg kell
jegyezni, hogy 1968-ban az országos adatok alapján a szegénységi küszöböt a
fejenkénti 660 forintnyi jövedelem jelentette. Vagyis a hatvanas évek elején
meghatározott lakásigénylői jövedelmi határ – figyelembe véve a viszonylag
alacsony, évenként átlagosan 3%-os inflációs rátát – meglehetősen közel volt
ehhez.

Ezt a kategorizálást kisebb-nagyobb kiigazításokkal a gyári lakáselosztás
rendszerében is alkalmazták. A lakásigényléseket a gyárrészlegek lakáselosztó
bizottságaihoz kellett benyújtani, ahol a kérelmeket rangsorolták, és így küldték
tovább a szociális kérdések kezelésére létrehozott munkásellátási főosztálynak.
Vállalati szinten a pártbizottság, a szakszervezet, a KISZ képviselőjéből, az
üzemi nőbizottság vezetőjéből és a munkásellátási főosztály vezetőjéből álló
vállalati lakásbizottság döntött a lakáskiutalásokról.75 Az igényjogosultságot
családlátogatások során ellenőrizték. 

1962 elején 1150 gyári dolgozó lakásigénylését tartották nyilván, ám az év
folyamán lezajlott felülvizsgálat következtében ez a szám az év végére 414-re
csökkent. „A nagymérvű számbeli eltérés abból adódott, hogy a gyárrészlegek
lakáselosztó bizottságai sok érvénytelen igénylést tartottak nyilván. A gyáron
belüli munkahely változáskor a dolgozók az új munkahelyre nem vitték ma-
gukkal korábbi lakásigénylésüket, hanem újat adtak be, így lakásigénylésük
halmozódott. Első felülvizsgálatunk végzésénél a múlt évben a fiktív lakási-
gényléseket megszüntettük.”76 A megmaradt lakásigénylők közül egy fő lakott
életveszélyes lakásban, heten romos, 72-en egészségre ártalmasnak minősített
lakásban éltek; 30 fő hajléktalan volt, 51 igénylő albérletben élt, családtagként
132-en laktak, egyéb minőségben pedig 117-en.

A lakáshiány a hatvanas évek köze-
pén is a város egyik megoldatlan prob-
lémája volt. Hosszú évek óta 1967 volt
az első esztendő, amikor a tervezettnél
valamivel több lakás épült a városban,
248 helyett 259 új lakást adtak át. A III.
ötéves tervciklusra (1966– 70) összesen
977 lakás építését tervezték. A lakások
többsége továbbra is a béketelepi vá-
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rosrészben, illetve annak környékén épült, középblokkos, általában négye-
meletes épületekben. Ebben az időszakban kezdődött meg a városi távfűtési
hálózat kiépítése, majd a vezetékes gázhálózat kiépítésének előkészítése is.77

Ekkor kezdődött el házgyári technológiával készülő lakóházak építésének elő-
készítése, a Vöröshadsereg útján, a Gyújtó sarkon nagypaneles technológiával
készülő 36 lakásos épület kivitelezését tervezték.

1968 októberében módosították a városrendezési tervet, ekkor döntöttek
a – helyi köznyelvben azóta is csak „kínai nagy falnak” nevezett – 360 lakásos,
12 szekciósra tervezett városközponti – a várost gyakorlatilag kettéválasztó –
lakóépület 10 szekciósra csökkentéséről. Ez 300 lakást tartalmazott, vagyis
mintegy 1100– 1200 embert tömörítettek egyetlen lakóépületbe. Az itt meg
nem épülő lakásokat más építkezéseknél tervezték pótolni. A hagyományos vá-
rosközpontnak számító Gyújtó közelében pedig három toronyépület létesíté-
séről született döntés. Felmerült egy városközponti 19 emeletes toronyház
építésének ötlete is, ennek kivitelezésére végül nem került sor. Az új város-
központ kialakítását a miskolci házgyár termékeit felhasználva kezdték meg.
Ezzel gyakorlatilag kezdetét vette a nagypaneles technológiára alapozott la-
kóházépítés. „A beépítési terv az egyes létesítmények kialakításánál egyedi és
típustervek kialakításával számol. A városkompozíció, gazdaságossági kihatá-
sok, valamint egyéb körülmények középmagas, illetve magas épületek terve-
zését indokolták. Házgyári termékek felhasználásával épülő lakások esetében
földszint + 10 lakószint lett figyelembe véve.”78 A kialakítandó új városköz-
pontban 312 lakás szanálását tervezték elavultságukra hivatkozva, az új épüle-
tekben pedig a tervek szerint 1716 új lakás volt megépíthető. A hatvanas– het-
venes évek fordulójától már egy másik korszak kezdődött el a lakásépítésben
és a várostervezésben.

ÖSSZEGZÉS HELYETT

A második világháborútól a hetvenes évek végéig terjedő időszak számos vál-
tozást hozott az ózdi munkások életkörülményeiben. A szocialista rendszer
kezdeti időszakában a változás inkább visszaesést jelentett, hiszen a negy-

venes– ötvenes évek fordulójára lénye-
gében megszűnt a „rimás” korszakban
kialakult szociális ellátórendszer, az
ötvenes évek első felében ezekre a kér-
désekre alig-alig fordítottak figyelmet.
A negyvenes évekig működő közellátá-
si-élelmiszerkereskedelmi hálózat a gyár
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és a kiskereskedelem államosításának következtében felszámolódott, a helyé-
re lépő állami kiskereskedelem hosszú éveken keresztül képtelen volt az alap-
vető igények kielégítésére.

A beruházási célok átrendezése miatt az ötvenes évek elejétől a lakásépítés
háttérbe szorult, a lakáselosztás rendszere állami felügyelet alá került, így a helyi
érdekek érvényesítése is csak változó mértékben sikerült, bár az a dokumen-
tumok alapján látható, hogy a gyár és a város vezetése a korszakban igyekezett
kihasználni a kohászat – és ezáltal a település – gazdasági szerepéből, jelentő-
ségéből adódó lehetőségeket. E téren szintén nem tekinthetők tipikusnak a he-
lyi tanácsi vezetők nyomásgyakorlási kísérletei – feliratok a kormánynak, a
sajtó igénybevétele, különbizottság felállítása, a fejlesztési források megszer-
zése, a lakásépítés, illetve a városfejlesztés meggyorsítása érdekében. Bár a hi-
vatalos diskurzust az átideologizáltság mindvégig jellemezte (a hatvanas évek
elejéig erőteljesebben, aztán gyengébben), figyelemre méltó az a pragmatiz-
mus is, amellyel a hatvanas évek elejétől igyekeztek a problémákra megoldá-
sokat keresni. Ugyancsak érdekes, hogy a település a hivatalos szólamok el-
lenére – különösen az ötvenes években – mennyire nem élvezte az iparosítás
járulékos előnyeit. Más, zöldmezős szocialista városokkal szemben itt már
adott volt egy hagyományokkal bíró településszerkezet, adott volt egy többé-
kevésbé működőképes infrastruktúra, amelyet újabb beruházások nélkül, il-
letve minimális beruházásokkal addig igyekeztek működtetni, amíg lehetséges
volt. Arra a jogosan felvethető kérdésre, miért akart a városvezetés tömegesen
lakásokat építeni, nyilvánvalóan sokféle válasz adható. Feltételezhetően meg
akartak felelni az ideológiai és politikai elvárásoknak, annak, hogy a rendszer
bázisának tekintett nagyüzemi munkásságnak új, szocialista életkörülménye-
ket és feltételeket kell teremteni. A korra jellemző paternalizmus jegyében ta-
lán gondoskodni is akartak a város lakóiról. Mindez láthatóan csak részlege-
sen sikerült, legalábbis a szocialista rendszer első évtizedeiben. Azt, hogy az
életkörülmények nem javultak, hanem előbb jelentősen romlottak, s csak a
hatvanas évekre közelítették meg ismét a háború előtti szintet, a gyári mun-
kások – különösen azok, akik a „rimás” időszak viszonyait is ismerték – több-
nyire társadalmi státusvesztésként érzékelték.
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