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A Kádár-korszak külkereskedelme 
Tények és anekdoták

Az 1956-ban függetlenséget követelő Magyarország a forradalom leverése után visz-
szakényszerült a szovjet érdekszférába. A megszállás és a hatalom megtorló gépezete 
egyaránt garantálta a régi-új politikai rendszert. A szovjet katonai jelenlét biztosította a 
bennmaradást a Varsói Szerződésben. A szocialista relációjú külkereskedelmi kapcsolatok 
ily módon a KGST kereteiben bonyolódtak továbbra is. Annál is inkább, mert szovjet (és 
kínai) segítséggel fizettük a forradalom után jelentkező, külfölddel szemben fennálló tar-
tozásainkat. Segítettek súlyos áruhiányok megoldásában is, noha maguk sem voltak éppen 
a bőség társadalma. Ezer szál kötött tehát minket gazdaságilag is a blokkhoz.

A politika nagy figyelmet irányított ekkor a szakosított külkereskedelmi vállalatok, az 
„impexek” káderállományára. Pontosan azért, mert a rendszer konszolidálása után sokszor 
közvetettebb, „piaci” módszerekkel kellett a korábban is megkövetelt célt, a lojalitást a 
„nagy Szovjetunióhoz” elérni. Ebben a titkosszolgálatoknak is bonyolult feladatai adódtak. 
1962-ben a Technoimpex Közgazdasági Osztályának vezetője Csillag Mátyás volt.1 Frissen 
végzett közgazdászként ezen a főosztályon dolgozott kiváló francia és orosz nyelvtudásával, 
német, angol nyelvismeretével Botos József.2 Közvetlen tapasztalatai alapján számolhatott 
be ezen idők külgazdasági folyamatairól. A Technoimpex szerszámgépek kereskedelmével 
foglalkozott, keleti és nyugati relációban egyaránt. De erről majd valamivel később.

(A KGST-külkereskedelem) Az ötvenes években szovjet rubelben, klíringben keres-
kedtünk, meglehetős egyoldalú alku-árakon, a szocialista partnereinkkel.3 1958-ban 
elfogadták a KGST-ben az ún. bukaresti árelvet. Ennek értelmében a tartós világpiaci 
ártendenciákat követtük a KGST-kereskedelemben, mesterséges világpiaci (elszámo-
ló) árakon kereskedtünk. Tőzsdei árakat, vagy a nyugati szerződéses ár-információkat 
alakítottuk át az Rb/$ árfolyammal szocialista nemzetközi kereskedelmi árakká. (Az 
árfolyam mesterségesen megállapítva, 1:0,9 volt, a rubel javára…) Voltak olyan kísérle-
tek, hogy saját árbázist alakítsunk ki (vö. Ausch 1969)4, saját régiónk külkereskedelmi 
árait, de végül is maradt a világpiaci árelv. Némi változást csak az olajárrobbanás után 
eszközöltek rajta. Addig ugyanis az előző ötéves terv ideje alatti átlagárak alapján kal-
kuláltak a következő öt évre. Az árak, amelyek egy piacgazdaságban a legérzékenyebb 
befolyásoló eszközök, rugalmatlanok voltak, öt évre. Erre aztán lehetett középtávra 
együttműködést tervezni! Magyar beruházási bankos tapasztalat, hogy a világpiac árai 
ennél sokkal gyorsabban változnak… Nemcsak a kereslet-kínálat ingadozása, de az 
utóbbit befolyásoló fejlesztések miatt is. A B

12
-vitamin gyártása például roppant kedve-

ző beruházásnak tűnt hazánkban, a döntés időszakában érvényes árak alapján. Mivel a 
kivitelezés elhúzódott három évre, a gyártás beindulásának idejére a világpiaci árak már 
hatalmasat estek. Mások ugyanis sokkal gyorsabban megcsinálták a szükséges fejlesz-
téseket, s elárasztották a piacot. Így még a bukaresti árelv alapján megállapított árak is 
kedvezőtlenné váltak számunkra, ami a beruházás megtérülését természetesen nagyban 
befolyásolta. Ennyit az akkor lehetséges gazdaságossági számítások pontosságáról… 
A szocialista tábor árinformáltsága mindenképpen hat-nyolc évvel a világpiac mögött 
kullogott. Informáltságon itt azt értem, hogy az árimpulzusok hogyan befolyásolják 
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a tervezőket, termelőket, beruházókat. Így a termékstruktúra korszerűtlenné válása be 
volt kódolva. (Csoda-e, ha napjaink fiatal közgazdász generációja csak az elavult terme-
lési szerkezetet látta a szocialista iparban, és lényegében egyetértett azzal, hogy a rend-
szerváltozás azt a földig rombolta? Pedig lehetett volna az alapokra építeni… Persze, 
egy más, magántulajdonosi szemléleten és profitérdekeltségen alapuló mechanizmusra 
kellett volna alapozni. Csakhogy egy ilyen változáshoz tőke, szabad tőke kellett volna 
az országban, ami nálunk sem volt 1990-ben, volt viszont hatalmas nemzetközi adósság-
állomány… De ne ugorjunk olyan gyorsan előre az időben!)

Az akkori rendszerben a tervhivatalok egyeztették az ötéves tervszámokat, s a kül-
kereskedelmi vállalatok megkötötték a hosszú lejáratú államközi (!) megállapodásokat. 
Ezeket évenként pontosítva születtek meg az éves államközi szerződések. Csak ezt kö-
vetően lehetett megkötni a vállalati szintű megállapodásokat, vagyis a valódi magánjogi 
szállítási szerződéseket, amelyeket gyakorlatilag a szakosított külkereskedelmi vállalatok 
kötöttek meg egymással. Ezeket viszont mindenképpen meg kellett kötni, hiszen mindkét 
fél országa már beépítette terveibe, naturális mértékegységekben, a szállításokat. Ennyi és 
ennyi darab mozdony, szerszámgép, ennyi tonna gabona vagy hús, ennyi ezer pár cipő… 
Aztán az egyes országok külkereskedelmi vállalatai szerződtek a belföldi termelőkkel. Sok 
alkura nem nyílt lehetőség. (Nyilván a kiindulópont azért a tervezés során maga az ipari, 
pontosabban termelő vállalattól indult ki, hiszen valakinek azért csak meg kellett monda-
nia, mire, milyen termék előállítására képes, vagy lesz képes x idő múlva az adott termelő 
vállalat. Ez a mechanizmus volt aztán az alapja a tervalkunak, amelynek során a vállala-
tok kicsikarták a szükséges fejlesztési forrásokat a központi hatalomtól, majd bizonyos 
értelemben kedvező helyzetbe kerültek, biztos piacot tudva annak, amit termeltek. Ez az 
elkényelmesedés nem használt a minőség fejlesztésének. Lehetett nyomással, ösztönzés-
sel késztetni a vállalatokat, s azok dolgozóit, mérnökeit és munkásait, hogy a nemzetközi 
szerződések teljesítéséhez szükséges szállításokat megvalósítsák, de ez sose volt olyan 
hatékony, mint a gyakorlat, amely a piaci gazdaságokban él. Ahol a szerződések nem 
teljesítése a vállalat halálát jelentheti, a munkásnak munkanélküliséget, a tulajdonosnak 
csődöt…) Ez bizony valóban korszerűtlen termékstruktúrát jelentett, holott a képesség 
elvileg többre meglett volna, különösen a Kádár-korszak virágkorában, amikor már egy 
eléggé képzett technokrata réteg vette a kezébe a vállalatvezetést.

A forgalom elszámolása a KGST-ben, 1964-től már az ún. transzferábilis rubelben, 
a meghatalmazott bankokon keresztül történt. Elvileg a rendszer az 1964-től műkö-
dő Nemzetközi Gazdasági Együttműködés Bank számlarendszerén keresztül, prompt 
inkasszóval, multilaterális rendszerben működött. A kereskedelem árai is ebben a 
valutában voltak meghatározva, s az minden ország saját ügye volt, hogyan, milyen 
szorzókkal, árfolyamokkal „fordítja le” a transzferábilis rubel árakat hazai valutára. A 
multilaterális elszámolások azonban csak formálisak voltak, hiszen minden a kétoldalú 
külkereskedelmi megállapodásokon nyugodott. A banknál vezetett országszámlák is bi-
laterális alszámlákra bomlottak, azok egyenlege számított a valóságban. Nem vesztette 
érvényét egy kötelezettség azáltal, hogy nem teljesítése esetén azt formálisan egy másik 
kétoldalú kapcsolatban egy pozitív egyenleg kompenzálta (amely pozitív egyenleg túl-
teljesítésből, vagy éppen abban a relációban az ellenoldali partner szállításának elmara-
dásából eredt). Hiszen ilyen esetekben éppen az aktívumba került ország gazdaságában 
hiányzott, amit a partner nem szállított. A prompt inkasszó rendszerében azt nyomban 
jóváírták, így a belföldi vállalatok a maguk részéről 8 napon belül teljesítettnek te-
kinthették az ügyet, s joggal várták a hazai jegybanktól a hazai valutában számított 
ellenértéket. A kialakult aktívum-összegért ugyanakkor sehol nem lehetett a KGST-ben 
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hiányzó terméket beszerezni, hiszen valószínűleg sehol nem tervezték be annak gyár-
tását… Többnyire a tőkés relációból lehetett pótolni, azt viszont nem lehetett transzfe-
rábilis rubellel kifizetni…Az aktívum inflációs hatású lett, vagy eladósodást generált a 
konvertibilis relációban.

Némi változást ebben a rendszerben csak az olajárrobbanás okozott 1973-ban, amikor 
is bevezették a csúszó árbázis elvét. Ekkor az ötéves bázisból évenként elhagyták a legré-
gebbit, és beillesztették a legfrissebbet. Így lassan felzárkóztunk a világpiacon ugrásszerűen 
megnövekedett energiaárakhoz. Természetesen, még mindig a szocialista relációjú külkeres-
kedelem volt a legvonzóbb a vállalatoknak, a piac biztonsága és a nem tőzsdei termékeknél 
lehetséges árügyeskedések miatt. A gépiparra például az volt a jellemző, hogy a magyar fél 
erőteljesen küzdött a jobb, számára magasabb árak elérésért, hiszen ebben az 1968-as ún. 
„Új gazdasági mechanizmus” érdekeltté tette. El is ért relatív árelőnyöket. A magyar tőkés 
relációjú cserearány volt a legkedvezőbb a hetvenes években a KGST-országok között. Ez 
sokat elmond a magyar gazdaság szereplőinek élelmességéről. Tanulságos ugyanakkor, 
hogy Rb relációban hátul kullogtunk. Ebben a magyar agrártermékek nyomott tőzsdei árai 
mellett a magyar minisztériumi ártárgyaló delegáció vezetőjének közömbössége is szerepet 
játszhatott. A szovjetbarát vezető (fiait a Gorkij iskolába járatta, felesége jelentéseket adott a 
belügynek a munkatársairól) Moszkvában a hosszas árvitákat megunva, inkább elfogadta a 
szovjet fél érvelését, s hazajött. Itthon ügyesen szerkesztett jelentéssel sikernek könyvelte el 
útját, mondván, hogy a szovjet fél „még sokkal rosszabb árakat” javasolt…

(Anekdotákon5 keresztül a valóság: a külkereskedelmi vállalatok tőkés üzletei) A kül-
kereskedelem a kezdetektől fogva törekedett konvertibilis deviza szerzésére is. Hiszen 
még a legsötétebb diktatúra idején is szükség volt bizonyos beszerzésekre nyugatról. 
Ehhez pedig konvertibilis deviza kellett. A gépgyártás terén a „nyugati relációjú export” 
ritkán jelentett értékesítést fejlett tőkés országok számára, inkább a fejlődő piacokra 
irányuló eladást takart. Itt azonban a nemzetközileg szokásos elszámolási rendszer volt 
érvényben, konvertibilis vagy klíring valutákkal. A magyar gépipar, melynek a foglal-
koztatásban óriási szerepe volt, főleg a szocialista piacra termelt. De volt azért érté-
kesítése konvertibilis relációban is. Korszerű forgácsoló esztergáinkat azonban nem a 
gyártósorokba, hanem csak a tanműhelyekbe vette meg, például Brazília. Annyira már 
volt korszerű, hogy tanulhassanak rajta az ifjú szakemberek, s viszont annyira volt olcsó 
is, hogy ne féltsék a tapasztalatlan kezek okozta károktól…

A Technoimpex külkereskedelmi vállalat, amely a Dorottya utca 6. szám alatti előke-
lő épületben székelt (az egykori Capitaly játék legdrágább játék-házai a Váci utca és a 
Dorottya utca figurái voltak), egy a szocializmus előtt gép-külkereskedelemmel foglal-
kozó magáncégből jött létre. Dugár Árpád volt a tulajdonos neve. A Technoimpex az ál-
lamosítás után is megtartotta állományában Dugár Árpádot, hiszen kapcsolatrendszere, 
ismeretei nélkülözhetetlenné tették, főképp a „tőkés relációban”. Íróasztala mindig sima 
volt, fiókjai üresek. Szinte semmi dokumentumot nem őrzött az irodájában. A fejében 
voltak a nevek, a telefonszámok, a nemzetközi kapcsolatok. Számtalan anekdota kerin-
gett a cégnél róla. Tény, hogy amikor a tervteljesítés veszélyben látszott forogni a tőkés 
relációban, a vezetés megkörnyékezte: „Dugár elvtárs, nincs valami ötleted?” És Dugár 
elvtárs – némi rábeszélés után – vállalta, hogy kiutazik Indiába, egykori partneréhez, 
egy jómódú maharadzsához, aki gépvásárlást illetően szóba jöhetett. Szerény na-
pidíjából nem futotta volna első osztályú szállodára, de mégis ilyet keresett fel. 
Ott aztán a portással vagy valamelyik alkalmazottal megbeszélte, hogy nincsen-e 
a személyzet részére fenntartott szerény helyiség valahol a padlástérben, vagy más 
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eldugott helyen. Oda valami szerény összeg fejében beköltözött, ám ügyfeleit a szállo-
da halljában, lounge-ában fogadta, azt a látszatot keltve, hogy egy első osztályú szálló-
ban lakik. Irigykedtek is rá más szocialista üzletkötők! Indiai partnere – bár nem igazán 
volt hajlandósága vásárolni –, azért egy kerti partira meghívta. Dugár Árpád elegánsan 
felöltözve elment, s a vendégekkel koccintgató, már kicsit jó kedvre hangolt gazdag in-
diainak még egyszer felvetette: nem gondolta-e meg magát a vásárlásról? Az jókedvűen 
azt válaszolta, hogy nem, de ha most Árpád így ahogy van, a vendégek szeme láttára 
átússza ruhástól a parkban lévő kis tavat, mégis vásárol a magyaroktól… „Hallották?” 
– mondta Dugár úr, s elküldetett a szállodájába egy váltás ruháért. Majd beleugrott a 
tavacskába, és a társaság harsány derültsége közepette átúszta. Az üzlet megköttetett…

 Később, édesanyja halála után – akit addig nem hagyott magára –, egy külföl-
di útján „kint felejtette” magát valamelyik északi országban. Kapcsolatait azonban 
Magyarországgal megtartotta, és valójában mindig segítette a magyar külkereskedelmet.

Történt aztán, hogy a hatvanas években kitört az arab–izraeli háború. Nem nagyon aka-
ródzott az üzletkötőknek kimenni a Damaszkuszi Vásárra. A franciául jól beszélő üzletkö-
tőknek mind fontos egyéb teendői akadtak. A vásárokon kiállított gépek amúgy se szoktak 
általában elkelni, továbbszállították azokat a következő kiállítási helyre. A Technoimpex 
vezetése – jobb híján – a Közgazdasági Főosztály segítségét kérte. Ekkor megkérdezték a 
már igen jó szakmai hírnek örvendő back-office-os munkatársukat, Botos Józsefet, kimen-
ne-e a gépek kísérőjeként Damaszkuszba? A fiatal családapa igent mondott.

A vásárok szokásos szertartásai szerint, az arra őgyelgő, potenciális vevőket a kiállítás 
vezetői meghívták egy-egy ebédre, vagy vacsorára, a szállodájuk éttermébe. Így tett – a 
szakma szokásai szerint, a reprezentációs költség terhére – Botos József is, gazdag vásár-
lónak kinéző arab érdeklődőjével. Meglepetésére az arab viszonozta a meghívást a kö-
vetkező nap, és elvitte egy helyi étterembe. Itt érdekes élmények sora kezdődött. A helyi 
ételkínálat egy sok kis rekeszből álló tálca volt, mindegyikben különböző színű és állagú 
„finomságokkal”. Botos József udvariasan ráhagyta vendéglátójára, hogy az általa ajánlott 
ételekből tegyenek a tányérjába, majd ezt az európai gyomornak szokatlan kosztot sűrű 
whisky öblögetéssel hősiesen megette. Másnap megjelent nála az arab, és azt mondta, ké-
szítse el az adásvételi szerződéseket. Úgy, a listaáron (amiből egyébként mindig alkudni 
szoktak…) Botos megkérdezte, melyik gépet veszi meg. „Az összeset” – felelte az arab. A 
magyar kereskedő tudta, hogy a cseh pavilonnál is járt korábban ügyfele, s mi tagadás, a 
cseh szerszámgépipar fejlettebb volt, mint a magyar. Roppant furdalta tehát a kíváncsiság, 
hogy vajon hogyan döntött a partnere a magyar gépvásárlás mellett. Az aláírások után meg 
is kérdezte, miért. „Tudja – válaszolta az arab – én megnéztem a cseh gépeket, és elmen-
tem az ő ebédmeghívásukra is. Vissza is hívtam őket, mint magát. De ők egy falatot sem 
ettek a mi ételeinkből…” Aztán jókedvűen meghívta még másnap is a magyar kereskedőt, 
ezúttal kifejezetten barátságos alapon, megünnepelni az üzletkötést. Saját kocsiján kivitte 
a sivatagba, ahol halastavat (!) fúratott a sátrak mellé, és öntözéssel szőlőt (!) is termelt. 
Báránysült készült nyárson. A bárány hasában egy liba, abban egy tyúk, abban egy tojás 
volt. Amikorra a tojás megfőtt, a bárány is kívülről ropogósra megsült. Evőeszköz nem lé-
vén, körülnézett a vendég, hogy hogyan kell enni itt. Kovásztalan kenyér-lepényeket kézbe 
véve kellett egy-egy falatot kézzel leszakítani a tálalt sültről… Soha ilyen finom gyrost!

A vidáman eltelő este alkalmával vendéglátója elmondta, hogy három családja van – 
megengedheti magának –, Egyiptomban, Kuvaitban és itt. Fel is keltette álmos feleségét és 
gyerekeit, hogy mutatkozzanak be a vendégnek. Majd nyakkendőcserét indítványozott, és 
a szerény magyar kiküldött egyetlen kopott nyakkendőjét három, általa kiválasztott, ékes 
selyem nyakkendőre cserélte…
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Mondani sem kell: ilyen üzletet se azelőtt, se azután nem kötött a Technoimpex.
Nem is küldték ki soha többet vásárra a Közgazdasági Főosztály munkatársát, hiszen 

az összes üzletkötőt megütötte a guta ettől a sikertől… Az időközben elkerült, majd 
1973-ban disszidált Csillag elvtárs helyett ugyan már más főosztályvezetők vezették a 
Közgazdasági Főosztályt, és sűrűn cserélődtek az osztályvezetők is, de a fiatalembert 
mégse léptették soha előre – pedig már másodszorra lett a Külkereskedelem Kiváló 
Dolgozója. Életrajzában ugyanis folt volt: 1956-ban Csongrád város forradalmi bizott-
ságában, az ifjúság képviselőjeként vett részt az eseményekben. Az 1957-es megtorlá-
sok során úgy agyonverték a vallatói, hogy alig maradt életben, és csak nagy csodával 
határos módon tudta édesanyja – a Kádár-titkárságig elmenve – a továbbtanulást tiltó 
határozatot töröltetni. De a Cég nem felejtett. Még 15 esztendő múlva is azt mondta az 
életrajzának hiányosságait feszegető külkereskedelmi minisztériumi személyzetis: „Én 
magát agyon is vertem volna!”

Így esett, hogy előbb-utóbb elhagyta a külkereskedelmet a megvesztegethetetlen és 
bátor ember. Kutatóintézetekben dolgozott: a KSH Gazdaságkutató Intézete, a Kopint, 
majd az Ipargazdasági Intézet volt munkahelye. A rendszerváltozás már egy egészen 
más területen érte őt. Egy kis társadalombiztosítási kutató kft. igazgatóhelyetteseként 
dolgozott, amikor Antall József meghívta a tb élére, főigazgatónak. Onnan a PPKE taná-
raként folytatta munkáját, és már csak a statisztikai adatok elemzése során foglalkozott 
a magyar külkereskedelem vargabetűivel.
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