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A hajdani Szegedi Konzervgyár

Az 1930-as évek vége felé egyre nyomasztóbbá vált a munkanélküliség Szeged környékén, 
ezzel egy idQben mind nagyobb mérték_ lett a mezQgazdasági termények – elsQsorban a 
zöldség és gyümölcs – piaci feleslege. A kereskedelem érdeklQdése a nagyobb távolságra 
szállítható, tartósított élelmiszerek iránt mutatkozott meg. Ebben a helyzetben optimális 
megoldást jelentett a Szegedi Konzervgyár megalapítása 1940-ben. Az anyacég a Csepel-
szigeten m_ködQ Weiss Manfréd ElsQ Magyar Konzerv- és Ércárugyár volt, amelynek ek-
kor már Kecskeméten és NagykQrösön is volt kirendeltsége. Ezek a mezQgazdasági feldol-
gozó üzemek már nem csupán a hazai igényeket elégítették ki, de külföldre is szállítottak.

A Szegedi Konzervgyár mintegy hetvenéves múltja nem egyértelm_ sikertörténet, bQ-
velkedett felívelQ korszakokban és hullámvölgyekben egyaránt, de mindent összegezve 
a gyár az ország gazdasági életének jelentQs színterévé vált. Az évek során a környezQ 
településeken kihelyezett telephelyeket létesítettek, részt vállaltak a szakmunkásképzés-
ben, a termelés minQségét, mennyiségét illetQen mindig a mezQgazdasági feldolgozó ipar 
üzemeinek élvonalába tartoztak.

A gyár számára negatív következmény_ változások 1990 után következtek be. A 
rendszerváltozásig ugyanis az ötévente megújított, Szovjetunióval kötött kereskedelmi 
egyezmény folyamatos piacot biztosított, ami ekkor egy csapásra megsz_nt. 1990–92 kö-
zött szinte valamennyi konzervgyár a csQd szélére jutott. A tQkehiányt és a megváltozott 
körülményekbQl eredQ sorozatos problémákat kihasználva jelentek meg a nyugati befek-
tetQk, a privatizációs hullám a konzerviparon is végigsöpört. A következQ néhány évben 
két súlyos problémával szembesültek a mezQgazdasági terményeket feldolgozó gyárak: 
a pénzügyi terhek növekedése (banki hitelek mértéke, bizonytalansága, eladósodás), a 
felesleges kapacitások megjelenése (a keleti piacok elvesztése, a hazai felvásárlás csök-
kenése). 1998-ra a magántulajdon együttes aránya meghaladta a 90%-ot, a tulajdonosok 
között a nyugati befektetQk mellett a hazai kisbefektetQk is tulajdoni hányadot szereztek. 
2000 körül a nyugati piacokon konzervekbQl és egyéb feldolgozott mezQgazdasági ter-
ménybQl már túlkínálat volt érezhetQ, mindezt tetézte a hús- és gabonaválság. 2004-ben 
– Magyarország EU-s csatlakozásával – megsz_nt a nyersanyagok állami támogatása, 
helyébe a földalapú támogatás lépett. Ez a rendelkezés évi 6 milliárd forint elvonást ered-
ményezett a konzervipartól. Ez az összeg csak egyharmada a régebbi EU-tagállamoknak 
nyújtott támogatásnak, vagyis a magyar kivitel számára jelentQs hátrányokat eredmé-
nyezett. Mindez együttesen elmélyítette a magyar konzervipar válságát és a nagy múltú 
üzemek sorozatos megszüntetéséhez, bezárásához vezetett. Erre a sorsra jutott a Szegedi 
Konzervgyár is 2007-ben, sem a tulajdonosváltások, sem a banki hitelek nem tudták 
megmenteni.

Darázs Sándor – maga is több évtizeden át a gyár munkatársa volt – vaskos kötetben 
írta meg a gyár krónikáját, személyes emlékeire, hiteles archivális és nyomtatott doku-
mentumokra támaszkodva.

(Darázs Sándor: A Szegedi Konzervgyár története 1940–2007. Szeged, Bába Kiadó, 
2013, 502 p., illusztrált)


