
Időrend 
 
1920. április. Az elcsatolt területről érkező menekültek ügyeinek intézésére 
Budapesten megalakul az Országos Menekültügyi Hivatal 
 
1920. május 9. Megkezdődik a korona felülbélyegzése.  
 
1920. június 4. A trianoni békeszerződés aláírása. 
 
1920. szeptember 26. Hatályba lép a numerus clausus, amely többek között faji 
alapon is szabályozta az egyetemekre és a jogakadémiákra való beiratkozást.  
 
1920. december 7. Hatályba lép a Nagyatádi Szabó István nevével fémjelzett 
földreformról szóló törvény.  
 
1921. augusztus 1. Megkezdi működését a Magyar Királyi Állami Jegyintézet, amely 
a megszüntetett Osztrák-Magyar Bank helyébe lép. 
 
1921. december 14-16. Népszavazás Sopron és környékének hovatartozandó-
ságáról.  
 
1921. Az év folyamán: megalakul a Corvin Áruház Rt.  
 
1922. február. Az ipari munkanélküliek száma a hatósági munkaközvetítők közel 
sem teljes kimutatása szerint meghaladja a 100 ezer főt.  
 
1922. augusztus 8. A kormány a korona árfolyamának védelmére bevezeti a kötött 
devizagazdálkodást és felállítja a Devizaközpontot.  
 
1922. szeptember 18. Magyarország tagja lesz a Népszövetségnek.  
 
1922. november 22. Aláírják a magyar-csehszlovák kereskedelmi egyezményt.  
 
1923. január 1. Megkezdi működését a Budapest Székesfővárosi Közlekedési 
Részvénytársaság, a BSZKRT. 
 
1923. március 2. Csepelen üzembe helyezik az első, beszéd és zene sugárzására is 
alkalmas rádióadót. 
 
1923. április 3. Megindul a magyar légi forgalom. 
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1923. április 6. A magyar kormány a Népszövetség Jóvátételi Bizottságától 40-50 
millió aranykoronás rövid lejáratú és egy 550-650 millió aranykoronás hosszú lejáratú 
kölcsönt kér. 
 
1923. május 2-22. Bethlen István miniszterelnök és Kállay Tibor pénzügyminiszter 
Párizsban, Londonba, Rómában tárgyal a magyar népszövetségi kölcsönről.  
 
1923. május 23. A Népszövetség Jóvátételi Bizottsága elvileg hozzájárul a magyar 
kölcsönnyújtáshoz.  
 
1923. december 20. A Népszövetség tanácsa elfogadja a magyarországi szanálás 
pénzügyi tervezetét.  
 
1924. január 8. Bethlen bejelenti a külföldi kölcsön felvételét. 
 
1924. február 21. A Népszövetség Jóvátételi Bizottsága elfogadja Magyarország 
pénzügyi szanálási tervét. A jóvátétel nagyságát 179 millió aranykorona értékben 
rögzítik, ezen túl 3 évi szénszállítási kötelezettséget ró Magyarországra a Szerb-
Horvát-Szlovén királyságnak.  
 
1924. május 24. Megalakul a Magyar Nemzeti Bank.  
 
1924. június 1. A Menekültügyi Hivatal jelentése szerint eddig kereken 350 ezer 
ember menekült az elcsatolt területekről a trianoni Magyarországra, köztük 35 283 a 
tisztviselő és 160 371 a családtag.  
 
1924. július 1. Megtörténik a stabilizáció. 
 
1924. július 2. A népszövetségi kölcsön felvétele. 
 
1924. szeptember 17. A Mária Terézia által 1760-ban a magyar testőrségnek 
adományozott Trautson-palotában megnyitja kapuit a Collegium Hungaricum, a 
bécsi magyar kulturintézet. A Gárdapalotát, Bécs egyik legszebb barokk épületét a 
magyar kormány az 1950-es évek közepén eladta egy német cégnek. A Collegium 
Hungaricum 1963-ban új épületbe költözött, a Hollandstrassera, ahol ma is 
működik. 
 
1925. április 18. Megnyílik a Budapesti Nemzetközi Vásár. 
 
1925. április 28. A magyar korona értékét az angol font sterlinghez igazítják. 
 
1925. június 3. Megnyílik a csepeli szabad kikötő. 
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1925. június 24. Aláírták a magyar–amerikai barátsági, kereskedelmi és konzuli 
szerződést, amelyet az 1936. évi XXI. tc.-kel foglalt a parlament törvénybe. A 
szerződés kereskedelmi és vállalkozási szabadságot és legnagyobb kereskedelmi 
kedvezményt biztosított a két nemzet állampolgárai számára. 
 
1925. június 27. A New York-i Speyer  Co. bankházzal megkötik a vidéki magyar 
városok 10 millió dolláros kölcsönszerződését. 
 
1925. december 1. A budapesti rádióstúdió felavatásával megkezdődik a 
műsorszóró rádiózás.  
 
1926. július 1. A Népszövetség Tanácsának magyarországi albizottsága megszünteti 
a magyar államháztartás ellenőrzését és a népszövetségi főbiztosi állást.  
 
1926. november 15. Hatályba lép az országgyűlés felsőházáról szóló 1926. évi XXII. 
tc.  
 
1927. január 1. Bevezetik az új fizetési eszközt, a pengőt.  
 
1927. március 31. Megszűnt az antant katonai ellenőrzése.  
 
1927. április 4-6. Bethlen István római látogatása során aláírják az olasz-magyar 
szerződést.  
 
1927. október 1. Átadják a Budapest−Bécs interurbán távbeszélő kábelt.  
 
1927. Az év folyamán: létrejön az Országos Társadalombiztosító Intézet. 
 
1928. április 29. Megkezdi a műsorsugárzást a lakihegyi új, 20 kW-os rádióadó.  
 
1928. május 9. Londonban kibocsátják a Talbot-kölcsönt, amelyből 92 millió pengő 
értékben támogatják a bánhidai centrálé építését és a Budapest-Hegyeshalom vasút 
villamosítását.  
 
1928. augusztus 4. Hatályba lép a kötelező öregség, rokkantság, özvegység és 
árvaság esetére szóló biztosítást elrendelő 1928. évi XL. tc.  
 
1928. október 1. Megkezdi működését az Országos Társadalombiztosító Intézet.  
 
1928. október 20. Átadják a forgalomnak a csepeli nemzetközi szabad kikötőt.  
 
1928. Az év folyamán a Magyar Elektromos Művek megkezdi az elektromos 
porszívók gyártását.  
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1929. október 24. Kirobban a New York-i tőzsdekrach és kezdetét veszi a gazdasági 
világválság. 
 
1930. január 20. Egyezmény aláírása Hágában, amely többek között határoz a 
magyar jóvátétel végleges rendezéséről is. Ezzel az egyezménnyel megszűnt 
Magyarország pénzügyi ellenőrzése.  
 
1930. január 30. Hatályba lép a korlátolt felelősségű társaságokról és a csendes 
társaságokról szóló 1930. évi V. tc.  
 
1930. május 12. Megszűnik a magyarországi népszövetségi ellenőrző bizottság 
működése.  
 
1930. július 15. Hatályba lép az 1930. évi XXII. tc., az ún. boletta-törvény.  
 
1930. október 7-9. Az MSZDP kongresszusa agrárprogramot fogadott el, amely 
követelte az összes hitbizományi és egyházi birtokok, valamint a szabad forgalmú 
birtokok 200 holdat meghaladó részének kártalanítás melletti kisajátítását.  
 
1930. Az év folyamán: megalapítják a Péti Nitrogénművek Rt.-t.  
 
1931. május 11. A bécsi Creditanstalt fizetésképtelenné válik, ami közvetlen kiváltó 
oka a magyarországi pénzügyi válságnak.  
 
1931. május 15. XI. Pius pápa a Rerum Novarum (Új dolgokról) kezdetű enciklika 
megjelenésének 40. évfordulóján kiadja a Quadragesimo anno kezdetű enciklikáját. 
 
1931. július 14. A magyar kormány háromnapos bankzárlatot rendel el. 
 
1931. július 18. Aláírják a legnagyobb kedvezmény elvén alapuló német–magyar 
kereskedelmi egyezményt, amely magyar ipari vámkedvezmények ellenében élő állat 
és húsbeviteli kontingenst, preferenciális búzavámot és 1 millió mázsa magyar búza 
bevitelét tartalmazta Németország piacára. Az egyezmény 1931 decemberétől több 
lépcsőben lépett életbe, de nem változtatott lényegesen a magyar mezőgazdasági 
terményfeleslegek nehéz elhelyezési lehetőségein.  
 
1931. augusztus 19. Lemond Bethlen István és kormánya.  
 
1931. december 23.: életbe lép a teljes transzfermoratórium. 
 
1931. Az év folyamán: a kormány a pénzügyi válság kitörésekor bevezeti a kötött 
devizagazdálkodást. Bródy Imre találmánya alapján megindul a kripton izzók 
gyártása.  
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1932. augusztus 1. Bevezetik az általános védkötelezettséget.  
 
1932. szeptember 11. Automatizálják a budapesti telefonhálózatot.  
 
1932. október 25. A Gömbös-kormány közreadja 95 pontos munkatervét.  
 
1933. július 22. Berlinben aláírják a német-magyar kereskedelmi egyezményt.  
 
1933. szeptember 1. Magyarország és Olaszország kereskedelmi megállapodást köt.  
 
1933. október 23. Hatályba lép az eladósodott birtokok védelméről szóló rendelet.  
 
1933. december 2. Felavatják a lakihegyi 120 kW-os rádió nagyadót.  
 
1933. december 16. Budapesten megindul az első trolibuszjárat.  
 
1933. Megalakult a Magyar Teherfuvarozók Országos Szövetsége (MATEOSZ). 
 
1934. február 21. Budapesten aláírják az 1931. évi magyar–német kereskedelmi 
szerződés II. pótegyezményét, amely 1934. április 1-jén lépett életbe. Az egyezmény 
ártámogatás mellett jelentős mennyiségű magyar mezőgazdasági termék német 
piacon történő elhelyezését biztosította. A Németországba irányuló magyar 
agrárkivitel 1934-ben az előző évi kétszeresére emelkedett. 
 
1934. március 14-17. Olasz−osztrák−magyar politikai és gazdasági tárgyalások 
Rómában, amely 17-én egyezmények aláírásával zárul.  
 
1934. június 23. Kormányrendelet a mezőgazdaságnak nyújtandó támogatásokról.  
 
1935. április 15. A minisztertanács jóváhagyja a Gömbös-féle reformprogram négy 
éves munkatervét, amelyben részletesen szabályozza a minisztériumok 
törvényelőkészítő munkáját 1939-ig.  
 
1935. június 26. Hatályba lép az önálló Iparügyi Minisztérium felállításáról 
rendelkező 1935. évi VII. törvény.  
 
1935. július 31. Rendelet a legkisebb munkabérek megállapításáról és a 48 órás 
munkahét egyes iparágakban történő bevezetéséről.  
 
1935. Az év folyamán üzembe helyezik Csepelen az ország első alumíniumkohóját.  
 
1936. május 19. A családi hitbizományról és a hitbizományi kisbirtokról szóló 1936. 
évi XI. tc. hatálybalépése.  
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1936. július 15. Hatályba lép a telepítésről szóló 1936. évi XXVII. tc., amely 25 év 
alatt 400 ezer holdat irányoz elő telepítési célokra.  
 
1937. február 13. Földgázt találnak a Zala megyei Lispén.  
 
1937. március 15. Budapesten az Egyetemi Kör Múzem-kerti nemzeti ünnepségen 
nyilvánosságra hozzák a Márciusi Front 12 pontját, amely követelte az 500 holdnál 
nagyobb birtokok kisajátítását, a bankok és monopóliumok uralmának 
megszüntetését és egyaránt fellépett a „pánszláv” és „pángermán” veszély ellen.  
 
1937. április 27. A kormány Országos Öntözésügyi Hivatalt állít fel.  
 
1937. december 29. Magyarországon megindul a kőolajbányászat.  
 
1938. március 5. Darányi 1 milliárd pengős győri fegyverkezési programjának 
meghirdetése.  
 
1938. április 30. Hatályba lép a mezőgazdasági dolgozók kötelező öregségi 
biztosításáról szóló 1938. évi XII. tc.  
 
1938. május 29. Hatályba lép az ún. I. zsidótörvény, a társadalmi és gazdasági élet 
„egyensúlyának hatékonyabb biztosításáról” szóló 1938. évi XV. tc.  
 
1938. augusztus 29. Bledi egyezmény aláírása, amelyben a kisantant elismeri 
Magyarország fegyverkezési egyenjogúságát, Magyarország pedig lemond a 
Trianonban elveszített területek erőszakos visszafoglalásáról.  
 
1938. november 2. Az I. bécsi döntés Felvidék egy részének visszacsatolásáról.  
 
1938. Az év folyamán: Tatabányán (Felsőgallán) megkezdte működését a MÁK 
alumíniumkohója (az ország második kohója). 
 
1938. Az 1938. évi XXV. tc. módosította az MNB alapszabályát. Lehetővé tették, 
hogy az állam hitelt vehessen fel a jegybanktól és hogy a központi bank nyílt piaci 
műveletekkel is irányíthassa a pénz- és tőkepiacot.  
 
1939. március 15. A német hadsereg megszállja Cseh- és Morvaországot. A magyar 
hadsereg megkezdi Kárpátalja megszállását.  
 
1939. május 5. Kihirdetik az ún. második zsidótörvényt, az 1939. évi IV. tc-ket.  
 
1939. augusztus 26. Rögzítik az árakat.  
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1939. szeptember 1. Németország megtámadja Lengyelországot és ezzel kitör a II. 
világháború.  
 
1939. október 5. Kormányrendelet értelmében minden 14-70 éves személyt 
honvédelmi munkára lehet kötelezni.  
 
1940. április 6. Kormányrendelet a cukor- és zsírjegyek bevezetéséről.  
 
1940. április 20. Hatályba lép a kishaszonbérletek alakításáról, kisbirtokok és 
házhelyek szerzésének előmozdításáról szóló 1940. évi IV. tc.  
 
1940. május 10. A hadiüzemek élére katonai parancsnokokat neveznek ki.  
 
1940. május 29. Rendelet jelenik meg a mezőgazdasági termények zárolásáról.  
 
1940. június 21. A honvédelmi ipar számára szükséges ipari nyersanyagok zárolása.  
 
1940. augusztus 14. Felállítják az Országos Nép- és Családvédelmi Alapot, 
amelynek elsődleges feladata a nagycsaládok (sokgyermekes családok) támogatása.  
 
1940. augusztus 16. Magyar– román területi tárgyalások kezdődnek Turnu 
Severinben. A tárgyalások eredmény nélkül záródnak.  
 
1940. augusztus 30. II. bécsi döntés Észak-Erdély és Székelyföld Magyarországhoz 
való csatolásáról.  
 
1940. december 12. Belgrádban aláírják a magyar–jugoszláv örök barátsági 
szerződést.  
 
1941. január 10. Kormányrendelet szabályozza a háztartásokban tartható 
élelmiszerek mennyiségét.  
 
1941. március 12. Kormányrendelet a Nemzeti Önállósítási Alapról. 
 
1941. április 11. Magyarország bekapcsolódik Jugoszlávia lerohanásában.  
 
1941. április 28. A kormány elrendeli, hogy a visszacsatolt Bácskát azoknak a 
személyeknek, akik 1918. december 31. után települtek be, el kell hagyniuk.  
 
1941. június 26. Ismeretlen repülők légitámadást intéznek Kassa, Munkács és Rahó 
ellen. A magyar kormány úgy határozott, hogy a hadiállapot Magyarország és a 
Szovjetunió között beállt, amit másnap a képviselőházban be is jelentett.   
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1941. június. Bukovinából a Bácskába telepítik azokat a székelyeket, akik a 18. 
században kerültek oda.  
 
1941. augusztus 8. Hatályba lép az 1941. évi XV. tc., az ún. harmadik zsidótörvény, 
amely megtiltja a nemzsidónak zsidóval történő házasságkötését.   
 
1941. szeptember 6. Újra szabályozzák az alapvető élelmiszerek fejadagját.  
 
1941. Az év folyamán megalakul a Dunai Repülőgépgyár Rt., a Dunavölgyi 
Timföldipari Rt, a Magyar Viscosa Rt.  
 
1942. Az 1942. évi XV. törvénycikk a zsidókat megfosztják mező- és erdőgazdasági 
ingatlanaiktól, bizonyos birtokkategórián felül állatállományától és a birtok 
felszerelésétől is. A kisajátított ingatlanért cserébe a kormány 30 éves lejáratú, 
forgalomképtelen, 3,5%-os kamatozású értékpapírt adott. A degresszív térítés 
mértéke a birtok aranykorona értékének nagyságától függően aranykoronánként 40, 
50 vagy 60 pengő volt.    
 
1943. május 10. Korlátozzák a textiláruk vásárlását.  
 
1944. március 19. Német csapatok szállják meg Magyarországot.  
 
1944. április 3. Az első nagyméretű angol–amerikai légitámadás a főváros ellen. 
(Szovjet bombázók nagy magasságban 1942 szeptemberétől több ízben támadták a 
fővárost és a vidéki magyar városokat, ezek a bombázások azonban viszonylag kis 
veszteségeket és károkat okoztak.) 
 
1944. április 5. Elrendelik, hogy a zsidóknak megkülönböztető sárga csillagot kell 
viselni. A későbbiekben újabb jogfosztó rendeletek sorozata lát napvilágot.  
 
1944. szeptember 12. Aláírják a román–szovjet fegyverszüneti egyezményt.  
 
1944. szeptember 23. A szovjet csapatok átlépik a jelenlegi magyar-román határt.  
 
1944. november 26. A kárpát-ukrajnai népbizottság Munkácson tartott első ülésén 
kiáltványt fogadott el, amelyben kérte csatlakozását a Szovjetunióhoz. 
 
1944. december 21. Debrecenben összeül az Ideiglenes Nemzetgyűlés.  
 
1944. december 22. Dálnoki Miklós Béla vezetésével megalakul az Ideiglenes 
Nemzeti Kormány.  
 
1945. január 20. Ideiglenes fegyverszüneti egyezmény aláírása Moszkvában, amelyet 
az Ideiglenes Nemzetgyűlés az 1945. évi V. sz. törvénnyel becikkelyezett.  
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1945. február 2-12. A három szövetséges nagyhatalom vezetőinek Jaltában tartott 
konferenciája.   
 
1945. február 10. A román kormány a fegyverszüneti egyezmény 8. pontja alapján 
felállította a CASBI-t (az Ellenséges Javakat Kezelő és Felügyelő Pénztárt). 
 
1945. március 17. Megjelenik az Ideiglenes Nemzeti Kormány 600/1945. M. E. sz. 
rendelete a „nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földmíves nép földhöz 
juttatásáról”.    
 
1945. március 17. Megjelenik az Ideiglenes Nemzeti Kormánynak a fegyverszüneti 
egyezmény 8. pontjával kapcsolatos 528/1945. M. E. sz. rendelete, amely megtiltotta 
Németország és a német állampolgárok magyarországi tulajdonának az ország 
területéről való kivitelét, kisajátítását, más személyekre való átruházását, ideértve a 
törvényes öröklést is. A tulajdonosoknak és birtokosoknak ezeket a vagyontárgyakat 
10 napon belül be kellett jelenteni, amelyeket zár alá vettek. 
 
1945. április 3. Egy román jogszabály a „vélelmezett ellenség” fogalmának 
bevezetésével jelentősen kiterjesztette a CASBI jogkörét. 
 
1945. június 15. Aláírják a szovjet–magyar jóvátételi egyezményt, amelynek 
értelmében Magyarország 1945. január 20. és 1951. január 20. között 200 millió 
dollár értékű gépeket, hajókat, gabonát, szarvasmarhát és más árukat köteles a 
Szovjetunióba szállítani.  
 
1945. június 29. A Szovjetunió és Csehszlovákia között ezen a napon aláírt 
egyezmény értelmében Kárpátukrajnát Szovjet Ukrajnához csatolták. 
 
1945. július 17-augusztus 2. A három szövetséges hatalom vezetőinek potsdami 
konferenciája.  
 
1945. augusztus 15. Az Ideiglenes Kormány létrehozza a Jóvátételi 
Kormánybiztosságot, amelynek vezetőjéül Pokorny Hermannt nevezik ki.  
 
1945. augusztus 24. Árucsere-forgalmi megállapodás aláírása Ausztria és 
Magyarország között.  
 
1945. július 27. Az Egyesült Államok budapesti missziója kompenzációs alapon 
nélkülözhető magyar árukért teherautókat ajánl fel cserébe, az ajánlatot a magyar 
kormány augusztus 11-én elfogadta.   
 
1945. augusztus 27. Gerő Ernő kereskedelem- és közlekedésügyi, valamint Bán 
Antal iparügy miniszter egyik oldalról, Anasztaz Ivanovics Mikojan külkereskedelmi 
népbiztos másik oldalról ezen a napon két szerződést írt alá Moszkvában. Az első, 
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kétoldalú árucsere-forgalmi megállapodás értelmében a Szovjetunió 1946. december 
31-ig 30 millió dollár értékben szállított (néhány hónapig gyakorlatilag 
ellenszolgáltatás nélkül hitelezett) Magyarország számára létfontosságú 
nyersanyagokat, amiért hazánk kőolajjal és annak párlataival, mezőgazdasági 
termékekkel és egyéb árukkal fizetett. A másik, 5 évre szóló általános gazdasági 
megállapodás számos kulcsfontosságú területen (a kohó- és vasiparban, a 
bauxitbányászatban, a timföld és az alumínium előállításában, a magyarországi 
kőolajlelőhelyek felkutatásában, a szénhidrogén kitermelésében és feldolgozásában, 
a szénbányászatban és a szén feldolgozásában, a villamos erőművek építésében, a 
vegyiparban, a gépiparban, a légi, vízi és szárazföldi közlekedésben és a bankügy 
terén) tette lehetővé magyar-szovjet vegyesvállalatok alapítását.  
 
1945. szeptember 14. Vorosilov marsall 825. számú jegyzékében felszólította az 
Ideiglenes Kormányt, hogy minél előbb alkosson rendeletet a magyarországi német 
vagy annak minősített vagyonoknak a Szovjetunió részére történő átadásáról.  A 
magyarországi SZEB elnöke ezen a napon tájékoztatta hivatalosan a magyar 
kormányfőt a berlini (potsdami) háromhatalmi megállapodásról. Vorosilov a 
jegyzékkel együtt átadott egy 50 vállalatot tartalmazó előzetes listát a legfontosabb 
magyarországi német aktívákról.  
 
1945. október 30. A Németországi Ellenőrző Tanács 5. sz. törvénye Németország 
és német jogi, valamint természetes személyek külföldi tulajdonának háborús 
jóvátétel céljára történő felhasználásáról. Ez a jogszabály intézkedett a Német 
Külföldi Javak Bizottságának a felállításáról. A győztes nagyhatalmak 
Németországnak, valamint a német jogi és természetes személyek összes külföldi 
vagyonával kapcsolatos jogosítványait erre a bizottságra bízták.  
 
1945. október 31. Az USA memorandumban jelezte, hogy a Magyarország és a 
Szovjetunió között 1945. augusztus 27-én létrejött ötéves gazdasági szerződés azzal, 
hogy nem biztosítja az egyenlő elbánás elvét az amerikai állampolgárok számára, 
ellentétben áll az USA és Magyarország között 1925. június 24-én aláírt barátsági, 
kereskedelmi és konzuli egyezménnyel, amelyet az USA változatlanul érvényben 
lévőnek tekint.  
 
1945. november 24. Megalakul a Gazdasági Főtanács, amely 1949. júniusban szűnik 
meg.  
 
1945. december 23. A 11 700/1945. (XII. 23.) M. E. sz. rendelet a potsdami döntést 
tudomásul véve kimondta, hogy „német természetes és jogi személyeknek 
Magyarország területén lévő mindennemű vagyona és cselekvése felett a Szovjetunió 
szerezte meg a tulajdonjogot” és intézkedett a német vagyon Szovjetunió részére 
1946. január 8-áig történő átadásáról. A rendelet a német vagyon meghatározását és 
végrehajtását a Gazdasági Főtanácsra bízta, amely 1946. január közepéig a 
legfontosabb magyarországi német vagyont a szovjet hatóságoknak át is adta.  
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1945. Az 1945. évi VI. törvénycikk törvényerőre emeli a nagybirtokrendszer 
megszüntetéséről kibocsátott kormányrendeletet.  
 
1946. január 1. Állami kezelésbe veszik a magyar tulajdonú szénbányákat. 
 
1946. január eleje. Az osztrák kormány jegyzékben közölte a magyar kormánnyal, 
hogy a német megszállás alatt történt tulajdon átruházásokat semmisnek tekinti és 
ezért a szerintük osztráknak tekintendő vagyon átadását függesszék fel. Az osztrákok 
a jegyzékben külön felhívták a figyelmet a DDSG-re (az Első Dunagőzhajózási 
Társaságra) ill. a Creditanstalt – Wiener Bankverein-re, mely társaságokban a német 
megszállás előtt az osztrák államnak és az Osztrák Nemzeti Banknak jelentős 
részvényérdekeltsége volt és amely érdekeltségeket a német kormány a megszállás 
alatt kisajátította.  
 
1946. január 24. A magyar kormány jegyzékben ismertette a magyarországi SZEB-
bel az osztrák kormány jegyzékét és kérte Vorosilovot, hogy az osztrák tulajdon 
átadására addig ne kerüljön sor, amíg az ausztriai SZEB e kérdésben nem dönt. A 
magyar SZEB a jegyzékre nem reagált, a kérdéses javak szovjet tulajdonba való 
átadása megtörtént.  
 
1946 márciusában 26. Aláírták a 100 millió pengő alaptőkéjű, 50-50%-os tulajdoni 
hányadú Magyar-Szovjet Hajózási Vállalat (MESZHART) alapítására vonatkozó 
szerződést. A folyami, a balatoni és a tengeri vízi szállítások lebonyolítására, kikötők 
üzemeltetésére, szállítmányozásra, hajóépítésre és javításra létesített paritásos vegyes 
vállalatba Magyarország a MFTR (Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Rt.) és 
a DTRT (Magyar Királyi Dunatengerhajózási Rt.) háború viharát túlélt hajóit, 
uszályait, hajójavító műhelyét, idehaza és külföldön található raktárait, kikötői 
berendezéseit, a szovjet fél pedig 5 vontatót, 1 személyszállító hajót, 18 áruszállító 
és 4 tartályuszályt vitt be apportként. Az alaptőke egy részét készpénzben fizették 
be.  
 
1946. március 29. Ugyancsak paritásos vegyes vállalatként, 27 millió pengő 
alaptőkével jött létre a Magyar-Szovjet Polgári Légiforgalmi Rt. (MASZOVLET). 
Magyarország a vegyes vállalatba a fővárosi és vidéki polgári repülőterek és repülőtéri 
berendezések, javítóműhelyek ill. új repülőtér létesítéséhez szükséges földterületek 
30 éves használati jogát, a Szovjetunió pedig 11 db Li-2, 20 db Po-2 repülőgépet, 50 
db repülőgépmotort, rádiókat és egyéb repüléssel kapcsolatos eszközöket vitt be. A 
magyar kormány külön jegyzőkönyvben viszonosság nélkül tranzitrepülésre 
jogosította a Szovjetunió légiflottáját, amely így a magyar légteret és kikötőket 
leszállással vagy anélkül használhatták. 
 
1946. április 3. Az USA kormánya tiltakozott az amerikai tulajdonban lévő bányák 
államosítása, ill. államosítási kormánybiztosok kiküldése miatt. Ennek hatására május 
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21-én az Edelényi és Borsodvidéki Kőszénbánya Rt-től visszahívták az államosítási 
kormánybiztosokat. 
 
1946. április 4. Magyarország egyezményt kötött az Egyesült Államokkal Európában 
lévő amerikai hadianyag-felesleg hitelben történő vásárlására. (Surplus Property 
Credit, fölös vagyontárgyak hitele.) Az eredetileg 10 millió dolláros hitelkeretet 1946 
nyarán előbb 15, majd az 1947. március 21-én kötött megállapodással 30 millió 
dollárra emelték, amelyből hazánk mintegy 16 millió dollár értékben vásárolt 
amerikai katonai felszerelési tárgyakat, mindenekelőtt gőzmozdonyokat és 
teherautókat. A hitel után 1947. január 1-jétől 5,5 évig csak az évi 2 3/8%-os kamatot 
kellett fizetni, a 25 évi egyenlő részletekben történő törlesztés 1952. július 1-jével 
indult.  
 
1946. április 6. Prágában aláírták a csehszlovák−magyar jóvátételi szállításokról 
szóló egyezményt.  
 
1946. április 8. Szakasits Árpád miniszterelnök-helyettes és Bovkov Lev 
Nyikolajevics aláírták a Magyar-Szovjet Bauxit-Alumínium Társaságok létesítésére 
vonatkozó megállapodást. Ezzel az egyezménnyel az alumíniumiparban három 
vegyes társaságot alapítottak („Alumíniumérc Bánya és Ipar” Magyar-Szovjet Bauxit-
Alumínium Rt., „Magyar Bauxitbánya” Magyar-Szovjet Bauxit-Alumínium Rt., 
„Dunavölgyi Timföldipar” Magyar-Szovjet Bauxit-Alumínium Rt.) amelyekbe a 
győztes nagyhatalom elsősorban a potsdami egyezmény értelmében tulajdonába 
került magyarországi volt német vagyont vitt be apportként. 
 
1946. április 9-18. Nagy Ferenc miniszterelnök vezetésével magyar kormány-
delegáció tárgyal Moszkvában. Sztálin beleegyezett, hogy (Romániához és 
Finnországhoz hasonlóan) a magyar jóvátételi szállítások idejét is 6 évről 8 évre 
emeljék, továbbá a Szovjetunió elengedte a magyar vasutak helyreállítása címén a 
magyar kormánytól követelt 15 millió dollárt (a Vörös Hadsereg alakulatai által 
helyreállított vasutaknak a zöme nem magyar területen feküdt).  
 
1946. május 11. Aláírták a jugoszláv-magyar jóvátételi egyezményt.  
 
1946. május 21: Az Ideiglenes Kormány miniszterelnöke levélben fordult V. P. 
Szviridov altábornagyhoz, a magyarországi SZEB elnökhelyetteséhez és azt kérte, 
hogy a napirenden lévő stabilizációra való tekintettel Magyarország a jóvátételt 
„progresszíven növekvő módon teljesíthesse úgy, hogy ezekben az első nehéz 
években kevesebb ipari- és mezőgazdasági árut szállítsunk, a későbbiekben pedig 
többet.”  
 
1946. június 2. A 6280/1946. M. E. sz. rendelet a magyarországi német vagyon 
fogalmának megállapítását ill. a német vagyon szovjet kormánynak történő átadását 
a Gazdasági Főtanács helyett a Jóvátételi Hivatalra bízta.   
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1946. június 7. A 6520/1946. M. E. sz. rendelet kötelezte a telekkönyvi hatóságokat 
és cégbíróságot, hogy jelezzék a Jóvátételi Hivatalnak, ha a náluk lévő iratokból 
német vagyonra lehet következtetni.   
 
1946. június. Nagy Ferenc miniszterelnök vezetésével magyar kormánydelegáció 
tárgyalt az Egyesült Államokban. Az amerikai elnök kilátásba helyezte az USA 
németországi és ausztriai megszállási zónájába kihurcolt, igazolhatóan magyar javak 
visszaadását, az ún. restitúció megindítását, valamint az MNB aranykészletének 
hazaadását.  
 
1946. július 5. Kuraszov tábornok 17. számú parancsa alapján több mint 300 ipari 
üzemet (közte a szénhidrogénipar többségét és a Dunai Gőzhajózási Társaságot), 
valamint 150 000 ha föld- és erdőbirtokot vett át a Szovjetunió az általa megszállt 
osztrák zónában, mint egykori német vagyont. Az USIA (Verwaltung des 
sowjetischen Vermögens in Österreich) irányítása alá került számos 1938-ban 
„árjásított” üzem is. 1955-ben 53 000 fő dolgozott a szovjet tulajdonban lévő osztrák 
vállalatoknál, amelyek általában az ország kulcsiparában működtek. A szovjet 
hatóságok az ausztriai megszállási zónában németként kisajátított osztrák vállalatok 
magyarországi fióküzleteit, leányvállalatait is németnek tekintették.   
 
1946. július 18. Az Első Duna Gőzhajózási Társaság magyarországi képviselősége 
tiltakozott a Jóvátételi Hivatal 1946. március 29-i döntése ellen, amellyel a hivatal a 
DGT Magyarországi Fióktelepét átadta a Szovjetuniónak. Azt is jogszerűtlennek 
tartották, hogy a DGT pécsi bányaüzemét az oroszok a MESZHART-ba 
apportálták. Az államszerződés alapján Ausztria 150 millió dollár értékű áru 
szállításával visszavásárolta az egykori német vagy annak nyilvánított és szovjet 
tulajdonba került vállalatokat, 2 millió dollárt fizetett a DDSG ausztriai vagyonáért. 
Az ugyancsak orosz tulajdonba került egykori osztrák kőolaj- és földgázmezőkért, 
finomítókért 10 éven át 10 millió tonna kőolajat kellett volna fizetnie Ausztriának, 
ám a szállítások volumenét és idejét a Szovjetunió később csökkentette.  
 
1946. július 27. A szovjet kormány hozzájárult ahhoz, hogy a jóvátételt 
Magyarország ne egyenlő, hanem a magyar gazdaság helyreállításának mértékben 
fokozatosan növekvő összegekkel teljesítse, elengedte a jóvátétel késedelmes 
szállítása miatt felhalmozódott 6 millió dolláros pönálét, valamint a petrozsényi 
szénbányák magyar tulajdonban lévő részvényeinek átadása fejében 12 millió 
dollárral csökkentette a magyar jóvátétel összegét.  
 
1946. augusztus 2. A 9040/1946. (VIII.2.) M. E. sz. rendelet előírta a német 
tulajdonú részvények 10 napon belül történő beszolgáltatását. (Ha ez nem történt 
meg abban az arányban, amilyen mértékben a magyarországi részvénytársaságon 
belül a Gazdasági Főtanács ill. a Jóvátételi Hivatal a német tulajdoni hányadot 
megállapította, akkor a be nem szolgáltatott papírokat megsemmisítették és ezek 
helyett új részvényeket bocsátottak ki.)  
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1946. augusztus 6. Budapestre érkezett az ún. „aranyvonat”, amely az MNB 
aranykészletét, 2696 db aranyrudat és 40 zsák aranyérmét, összesen 29 985 kg 
színaranyat hozott vissza Magyarországra.  
 
1946. október 1. Az egy gyerekes családok családi pótléka havi 10, a kétgyerekeseké 
24, a háromgyerekeseké 42, a négygyerekeseké 64, az ötgyerekeseké 90 Ft lett, ami 
minden további gyerek esetén havi 18 Ft-tal emelkedett.   
 
1946. október 12. A román SZEB vezetője elrendelte a magyar állam és magyar 
állampolgárok romániai vagyonának felszabadítását, de erre november 30-án csak 
részlegesen (és jórészt a vagyon kiüresítése után) került sor.  
 
1946. október 15. IL-2-es típusú szovjet repülőgépekkel újra indult a polgári repülés 
Magyarországon. 
 
1946. december 1. A jóvátétel teljesítésének időtartamára állami kezelésbe veszik a 
három legnagyobb magyarországi gépgyárat (Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt., 
Ganz és Társa Villamossági, Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt., Weiss Manfréd Acél- és 
Fémművei Rt.) és azokat a belföldi vállalatokat, amelyekben e három 
részvénytársaságnak 50%-os vagy annál nagyobb érdekeltsége volt. 

 
1947. január 1. Az egy gyerekeses családok családi pótlékát havi 18, a 
kétgyerekesekét 36, a háromgyerekesekét 54, a négygyerekesekét 72, az 
ötgyerekesekét 90 Ft-ra emelték, a hat és ennél több gyerekkel rendelkező családok 
családi pótléka nem változott.  
 
1947. január 18. A magyar kormány felkérte a State Departmentet, hogy az USA 
támogassa a Világbankhoz és az IMF-hez történő csatlakozásunkat.  
 
1947. február 10. Aláírták a párizsi békeszerződést, amelynek a jóvátétellel és 
visszaszolgáltatással az V., a gazdasági ügyekkel a VI. rész foglalkozik.   
 
1947. április 5. Az USA Export-Import Bankja gyapotvásárlásra 7 millió dollár 
kölcsönt engedélyez Magyarországnak.   
 
1947. május 21. Szegedy-Maszák Aladár washingtoni követ közli, hogy az USA 
szenátusa 350 millió dollár ún. Post Unra segélyt szavazott meg 5 állam számára, 
ebből Magyarországnak 24 milliót szánnak.  
 
1947. május 28. A Gazdasági Főtanács rendeletet hoz a nagybankok állami 
ellenőrzéséről. A bankok élére delegált miniszteri biztosi intézmény az államosítás 
első lépésének tekinthető.   
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1947. június 11. Révai József kommunista politikus a kormányprogram feletti 
vitában az USA segélyprogramjával kapcsolatban elmondta, hogy barátságot akarnak 
az USA-val, elfogadnak minden kölcsönt, gazdasági segítséget, amelyet politikai 
feltételek nélkül nyújtanak. „Nincs azonban olyan külföldi kölcsön, amelyért 
önrendelkezésünkről, szabadságunkról, függetlenségünkről lemondanánk. Ha a 
külföldi kölcsön célja és feltétele, hogy Magyarország gyarmattá, repülőtámaszponttá 
vagy felvonulási területté váljék, akkor fájó szívvel lemondunk róla.” Jó viszonyt 
akarnak Angliával és az USA-val, de ha a barátság ára az, hogy Magyarország 
távolodjon el a Szovjetuniótól, akkor ez nem igazi, nem önzetlen barátság.  
 
1947. július 10. A magyar kormány elutasítja a Marshall-értekezletre szóló meghívót 
és úgy dönt, hogy nem vesz részt a tanácskozáson.  
  
1947. július 24. Magyarország ötéves gazdasági együttműködési szerződést köt 
Jugoszláviával.  
 
1947. július 29. Az Egyesült Államok moszkvai nagykövete (W. Bedell Smith) a 
németként átadott osztrák javak ügyében levelet intézett a Szovjetunió 
külügyminiszteréhez, amelyben kijelentette, hogy kormánya a német vagyonnak a 
békeszerződés aláírása előtti átadását ideiglenesnek tekinti. 
 
1947. augusztus 6. Marshall amerikai külügyminiszter közli, hogy az Export-Import 
Bank törölte a Magyarországnak szánt 7 millió dolláros pamuthitelt.  
 
1947. december 4. Az 1947. évi XXX. törvénnyel államosították az MNB-t és a 
Pénzintézeti Központ I. Kúriájához tartozó pénzintézeteket. A jegybank mellett 9 
nagy kereskedelmi bank magyar magánszemélyek és magyarországi székhellyel bíró 
jogi személyiségű társaságok érdekeltségének kisajátítására kerül ekkor sor. A 
konfiskálást nem kerülték el az államosított bankok 20%-osnál nagyobb 
tőkeérdekeltséggel bíró fiókjai és vállalati, kereskedelmi érdekeltségei sem.  
 
1947. december 9. Moszkvában hónapokig tartó tárgyalások zárásaként számos 
megállapodást írtak alá a magyar–szovjet vegyes vállalatok működéséről és a II. 
világháború alatt Magyarországgal szemben keletkezett német követeléseknek a 
Szovjetunió felé történő teljesítéséről. Magyarország a német–magyar 
kereskedelemben felhalmozódó és tartozásainál nagyságrendekkel nagyobb 
aktívumáról a párizsi békeszerződésben kénytelen volt lemondani, ellenben a 
moszkvai tárgyalásokon 45 millió dollárban megállapított német követeléseket 
köteles volt a Szovjetunió fel kifizetni. A törlesztés három év alatt részben 
áruszállításokkal, részben forinttal történt, ez utóbbit a szovjet kormány a 
magyarországi szerveinek (nagykövetség, vegyes vállalatok, az ausztriai megszálló 
szovjet csapatok utánpótlási vonalát biztosítani hivatott itt állomásozó szovjet 
csapatok) beruházásaira, ellátására fordította.  
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1948. január 1. Emelik a kettő, vagy ennél több gyerekkel rendelkező családok 
családi pótlékát.  
 
1948. január 19. A Szovjetunió budapesti követsége közli a magyar 
külügyminiszterrel, hogy kormánya eleget tesz a magyar kormány kérésének és a 
jóvátételi áruk árát részben felemeli, így a jóvátétel hátralévő idejében szállítandó 
áruk mennyisége 17 214 400 USA dollárral csökken. Egyúttal ahhoz is hozzájárult, 
hogy magyar jóvátételi árukat FOB dunai magyar kikötőkben (és ne a szovjet–
magyar határon) adhassák át. Az erre vonatkozó egyezményt 1948. január 20-án írták 
alá.  
 
1948. január 23. Az USA szenátusának védelmi bizottsága katonai érdekekre 
hivatkozva visszautasította a nyugatra hurcolt, hazaszállításra már összeállított 
magyar lovak visszaadását.  
 
1948. február 12. Az MKP Politikai Bizottsága elfogadja az „Irányelvek a Magyar 
Kommunista Párt gazdaságpolitikájához” című dokumentumot.  
 
1948. március 25. Államosítják a 100 munkásnál többet foglalkoztató gyárakat, 
valamint a nacionalizálásról szóló 1948. évi XXV. törvény mellékletében felsorolt 
további 47 olyan vállalatot, amelynek a munkáslétszáma nem érte el a 100 főt.  
 
1948. március 25. Hegyeshalomnál Nyugatról hazatérő hadifoglyokat kísérő USA 
katonákat vízum hiányában nem engedték be az országba. A hegyeshalmi incidens 
megtorlásképpen az USA zónából április 15-én kiutasították a magyar restitúciós 
bizottságot.  
 
1948. március 31. A 3970/1948. (IV. 8.) Korm. sz. rendelet értelmében a magyar 
tőzsdén a részvények jegyzése március 31-ével megszűnik.  
 
1948. április 13. A megszálló amerikai haderők főparancsnoksága az ausztriai 
megszállási zónában lévő magyar javak restitúciójának (az ott lévő magyar értékek 
felkutatásának, azonosításának és hazaszállításának) az intézését az osztrák 
kormánynak engedte át. 
 
1948. április 22. Az MKP PB jóváhagyja „A Magyar Kommunista Párt szövetkezeti 
irányelvei” c. dokumentumot.  
 
1948. június 11. „Ellenséges” vagyonként államosítják a Romániában lévő magyar 
vállalatokat és aktívákat.  
 
1948. június 29. Megjelenik a KOMINFORM határozata a Jugoszláv Kommunista 
Párt helyzetéről.   
 



Időrend                         17 
 
1948. július 9. A 7410/1948. Korm. sz. rendelet alapján az államosított szektor 
ellenőrzésére 361 fővel megalakul az Állami Ellenőrzési Központ. (A létszám 1948. 
július 1-jére 498 főre nőtt, miközben a jóváhagyott létszámkeret 588 fő volt.)  A 
szervezet működésének első évében 1949. május 31-ig 3141 vizsgálatot fejezett be 
és 239 vizsgálat volt folyamatban. Ennek kapcsán 830 esetben tártak fel 
visszaéléseket, tettek termelésre, adózásra, adminisztráció egyszerűsítésére, 
önköltségcsökkentésre, felszámolásra, fúzióra stb. vonatkozóan fontosabb 
javaslatot. 
 
1948. július 1. A Szovjetunió elengedte az ekkor még fennálló jóvátétel felét. Így az 
1953. január 20-án befejeződő magyar jóvátételi szállítás értéke 65,7 millió USA 
dollárral csökkent. 
 
1948. július 16. Jugoszlávia elutasítja a jóvátétel csökkentésére irányuló magyar 
kérést. 
 
1948. augusztus 1. Jugoszláviában csekély kivételtől eltekintve államosítják az 
összes ott lévő magyar vagyont.  
 
1948. augusztus 25. Magyarország beszünteti a Jugoszláviába irányuló jóvátételi 
szállításokat.  
 
1948. augusztus 29. Megjelenik a 9.000/1948. Korm. sz. rendelet a mezőgazdasági 
ingatlanok haszonbérletéről.  
 
1948. szeptember 16. A Gazdasági Bizottság 2.215/1948. G. B. számú 
határozatával az Iparügyi Minisztérium, az Országos Tervhivatal, a Faipari 
Igazgatóság, a Bútoripari Központ, az Állami Építéstudományi Intézet és a 
Szakszervezeti Tanács képviselőiből típusbútor bizottságot állított fel. 

 
1948. szeptember 24. A 9.960/1948. sz. kormányrendelettel állami kezelésbe veszik 
a Magyar Amerikai Olajipari Részvénytársaságot, valamint a MAORTGÁZ 
Értékesítő Részvénytársaságot. A jogszabály indoklása szerint így akarják 
meggátolni, hogy a nemzetgazdaság szempontjából nagyjelentőségű 
nyersolajtermelést „bűnös módon, mesterségesen akadályozzák”. 
 
1948. szeptember 21. Az ún. MAORT „szabotázs” leleplezése. 
 
1948. szeptember. A szakmai alapon szervezett szakszervezeteket ágazati elv 
alapján szervezik át.  
 
1948. A 13 100/1948. Korm. sz. rendelet a mező- és erdőgazdasági ingatlanok 
forgalmát (vétel, csere, elajándékozás stb.) – az öröklés kivételével – engedélyhez 
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köti és ezzel a mezőgazdasági termőterület forgalmát gyakorlati megszűnteti. A 
rendelet a házhelyek és beltelkek forgalmára nem vonatkozott.  
 
1948. A 12.000/1948. Korm. sz. rendelet szabályozza a bérletek igénybevétele után 
megalakuló földbérlő-szövetkezetek, földbérlő-szövetkezeti termelőcsoportok 
alakítását és működését.  
 
1948. Államosítják az iskolákat és a 6 osztályos, 12 éves korig terjedő elemi iskolai 
oktatás helyébe a 8 osztályos, 14 éves korig terjedő általános iskolai oktatás lép.  
 
1949. január 19. Magyarország pénzügyi megállapodást kötött Svédországgal a 
fennálló tartozások részleges törlesztéséről. Hazánk két évre összesen 2 555 000 svéd 
korona törlesztését vállalta úgy, hogy ebből az összegből 1 200 000 svéd korona 
1949. április 30-án, a fennmaradó 1 355 000 svéd korona pedig 1950. március 15-én 
válik esedékessé. 
 
1949. január 25. Sztálin személyes kezdeményezésére (az elnevezés is tőle 
származik) megalakul a KGST. 
 
1949. január. Megkötik az első „szocialista jellegű”, iparági kollektív 
szerződést.   
 
1949. február 1. A 810/1949. Korm. sz. rendelet alapján az Országos Tisztviselői 
Betegsegélyezési Alap (OTBA) beolvadt az Országos Társadalombiztosító 
Intézetbe.  
 
1949. február 16. A magyar kormány bejelenti, hogy Jugoszlávia nem lehet tagja a 
KGST-nek.  
 
1949. február 17. A Politikai Bizottság határozat alapján létrejön az Államgazdasági 
Bizottság, amely 1953-ig működik. 
 
1949. április 2. Az MDP KV dönt az első ötéves tervről.  
 
1949. május 23. A magyar kormány felmondja a Jugoszláviával kötött 15 éves 
alumíniumipari együttműködési megállapodást.   
 
1949. június 18. Magyarország felmondja a Jugoszláviával 1947. július 24-én 
megkötött ötéves gazdasági együttműködési szerződést.    
 
1949. november 18. A magyar belügyi hatóságok letartóztatták, bíróság elé állították 
és a 100%-os amerikai tulajdonú budapesti Standard Villamossági Rt. gazdasági 
koncepciós perében szabotázs vádjával 15 évi fegyházra ítélték Robert A. Vogeler 
amerikai állampolgárt, az International Standard Electric Company képviselőjét. 
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Vogelert bizonyos gazdasági és politikai engedmények fejében 1951. április 28-án 
kiengedték a börtönből és örökre kiutasították az országból.  
 
1949. december 30. Moszkvában egyezményt írt alá a Szovjetunió és Magyarország 
a kisebbségi részvénypakettek cseréjéről. A Szovjetunió 196 olyan vállalatot adott át, 
amelyben a tulajdoni hányada vagy nem érte el az 50%-ot, vagy ennél nagyobb volt 
ugyan, de az eladott vállalatok értéke nagyon alacsony volt. Átadtak továbbá 
különböző tulajdoni hányaddal bíró 231 ingatlant és 52 mezőgazdasági birtokot a 
hozzá tartozó üzemekkel és épületekkel együtt. A magyarok 6 vegyes vállalatban lévő 
kisebbségi részesedésüket adták át a Szovjetuniónak. A részvénycserék 
eredményeképpen 143 767 060 Ft különbözet mutatkozott a Szovjetunió javára, 
amit a magyar fél 1949 és 1953 között részben Magyarországon felhasználandó 
forintfizetéssel, részben áruszállítással egyenlített ki.  

 
1949. december. Az 1949. évi 20. sz. törvényerejű rendelettel államosították a 10 
(néhány esetben az 5) munkásnál több munkavállalót foglalkoztató üzemeket. A 
rendelet hatálya az alkalmazottak létszámtól függetlenül kiterjedt az összes villamos 
energia termelő és elosztó vállalatra, nyomdára, azokra az öntödékre, amelyeknek 
összlétszáma az 5 főt, azokra a malmokra, amelyeknek a napi őrlési kapacitása a 150 
q-t, mindazokra az autójavító műhelyekre és garázsokra, amelyeknek alapterülete a 
100 m2-t elérte, valamint a 30 LE-t vagy 100 tonna űrtartalmat elérő hajókra és 
uszályokra, továbbá a jogszabály mellékletében felsorolt számos közlekedési 
vállalatra. Az államosítás immár kiterjedt a külföldiek magyarországi tulajdonára is. 
Az intézkedés 1400 ipari, 400 építőipari vállalatot, 600 nyomdát, 220 közlekedési 
vállalatot és 80 vendéglátóipari üzletet érintett. 

 
1949. Az 1949. évi XVI. sz. törvény: megalakítja a Népgazdasági Tanácsot, amely – 
némileg szűkített hatáskörrel – a GF helyébe lépett.  
 
1949. Kidolgozzák az első magyar–lengyel timföld-alumínium egyezmény tervezetét, 
amely 200 000 tonna timföld, 100 000 tonna alumínium és 600 MW lengyel erőmű 
kapacitás kiépítését tartalmazta. Ez a terv nem valósult meg.  
 
1949. Martonvásáron megalakul az FM Mezőgazdasági Kutatóintézete, amely 1953-
ban az MTA kutatóintézeti hálózatának lesz a része.  
 
1950. január 15. Robert Vogeler letartóztatása miatt az USA bezáratta a New York-
i és a clevelandi magyar konzulátust. Vogeler 1951 áprilisi kiengedése után a két 
konzulátus rövid időre megnyílt. 1951 decemberében egy magyar légtérbe tévedő 
amerikai repülőgépet és 4 főnyi legénységét a földre kényszerítették, a gépet 
elkobozták, a pilótákat letartóztatták. Emiatt a két magyar konzulátust 1951. 
december 31-án ismételten bezárták.  
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1950. január 18. A 19/1950. (I. 18.) sz. minisztertanácsi rendelet 1950. február 
elsejével állami monopóliummá nyilvánítja a nagykereskedelmet. Ettől a naptól 
kezdve magánszemély viszonteladók részére történő árusítást nem folytathatott 
többé, mivel a fenti kormányrendelet értelmezése szerint az állami nagykereskedelmi 
vállalatok „e feladatuknak már teljes mértékben eleget tesznek”, ezért nincs szükség 
a magán nagykereskedelmi vállalatokra.  
 
1950. július 1. Megalakult a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Titkársága, amely 
ellátta a KGST Irodája felé a szükséges teendőket, részt vett a hosszú lejáratú 
kereskedelmi egyezmények előkészítésében, a kétoldalú műszaki-tudományos 
együttműködési szerződések előkészítésében.  
 
1950. augusztus 9. A Határozatok Tárában megjelenik a Népgazdasági Tanács új 
premizálási rendelete, amely a teljes termelési érték havi teljesítésében, illetve 
túlteljesítésében teszi érdekeltté a vállalatok vezetőit.  
 
1950. november 23. Az MDP Politikai Bizottságának határozata alapján Az 1950. 
évi IV. törvénnyel a volt Népjóléti Minisztériumot Egészségügyi Minisztériummá 
szervezték át. (Az új minisztérium hivatalosan 1950. december 16-án jött létre Ratkó 
Anna vezetésével.)  A Titkárság 1952. február 20-i ülésére készített jelentés szerint 
az új minisztérium 496 fővel feladatát jobban látja el, mint a korábbi 850 fős 
létszámmal. Ugyancsak e törvénnyel a Nehézipari Minisztériumot Kohó- és 
Gépipari, valamint Bánya- és Energiaügyi Minisztériumra hasítják szét.  
 
1950. A Népgazdasági Tanács a 317/17/1950. N. T. számú határozattal létrehozza 
a Falusi Lakóházépítési Gazdasági Irodát (FAGI) a gépállomási, állami gazdasági 
dolgozók és termelőszövetkezeti  tagok lakóházépítésének segítésére. A lakásépítési 
hosszú lejáratú hitelügyek bonyolítását az Országos Szövetkezeti Hitelintézet 
(OSZH) végezi.  
 
1950. Az 1950. évi 25. sz. törvényerejű rendelettel „a dolgozók egészségügyi 
ellátásának megjavítása” érdekében államosítják a közforgalmú gyógyszertárakat.  
 
1950. A Minisztertanács 8. sz. rendelete létrehozza az ipari tanulóképzés országos 
irányító szervét, a Munkaerő Tartalékok Hivatalát.  
 
1951. április 27. Csehszlovák−magyar megállapodás magyar bauxit és timföld 
szállításáról. Magyarország 1952-től 80-90 ezer tonnáról indulva 1955-ben 220 ezer 
tonna, az azt követő öt évben 220–250 ezer tonna bauxit, illetve átmenetileg 1952-
1953-ban összesen 50 ezer tonna, 1954-ben 34 ezer, 1955 január és februárban 6-6 
ezer tonna timföld szállítását vállalja, amelyért cserébe Csehszlovákia gépeket és 
anyagokat, valamint villamos energiát szállít. A konstrukció lényegében 1954-re 
kiépül, az import villamos energia viszonylag drága, 6-7 kopejka. A két fél ezt az 
egyezményt az 1957. július 10–19 folytatott budapesti tárgyaláson megszünteti.  
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Ezt követően Magyarország 1958−1960 között tovább szállít évi 320 ezer tonna 
bauxitot és 1958-ban 22 ezer tonna timföldet, amiért a csehek árammal fizetnek.  
 
1951. július 5. Az USA felmondta az 1925. június 24-e óta érvényben lévő barátsági, 
kereskedelmi és konzuli szerződést, majd a stratégiai cikkekre tilalmat vezetett be és 
kiviteli engedélyhez kötötte a nem stratégiai cikkek vásárlását. 
 
1951. július 8. Minisztertanácsi határozat a tsz-ek új jövedelemelosztási rendszeréről.  
 
1951. december 1. Az egy gyerekes családok családi pótléka havi 18 Ft-ról 30-ra, a 
kétgyerekeseké 40-ről 75-re, a háromgyerekeseké 66-ról 135-ra, a négy gyerekeseké 
96-ról 210-re, az ötgyerekeseké 130-ról 300-ra, a hatgyerekeseké 168-ról 405-re, a 
hétgyerekeseké 210-ről 525-re, a nyolcgyerekeseké 256-ról 660-ra, a 
kilencgyerekeseké 306-ról 810-re, a tízgyerekeseké 356-ról 975-re emelkedik.  
 
1951. december 1. Emelik egy sor alapvető élelmiszer és fogyasztási cikk árát, 
amelyet csak részben kompenzálnak fizetésemeléssel. Ennek következtében a 
reálbér drasztikusan visszaesik.   
 
1951. december 1. Ezen a napon egyezményt írtak alá Budapesten a magyarországi 
szovjet kiskereskedelmi hálózat (Napsugár, Szivárvány, Csemege) 77 egységének a 
Magyar Népköztársaság részére történő eladásáról. Az eladási árat az 1952. január 1-
jei mérleg alapján állapították meg, amelyet 1952. július 1-jéig forintban fizette ki a 
magyar fél.  
 
1952. április 6. A Magyar Népköztársaság és Román Népköztársaság egyezményt 
kötött a Visóvölgyi vízierőmű közös létesítésére. 
1952. június 12. A Magyar Népköztársaság és Román Népköztársaság 
kormányainak képviselői ezen a napon írták alá azt a földgázegyezményt, amelyben 
Románia évi 120 millió köbméter földgáz szállítását vállalta 50 rubel/1000 
köbméteres áron. A vezetéket mindkét fél saját országa területén maga építette meg. 
A szerződés értelmében az RNK területére eső vezetékszakasz anyagszükségletének 
50%-át a magyar fél 2%-os kamat ellenében 5 éves hitelre a román fél rendelkezésére 
bocsátja.  
 
1952. július 16. A budapesti osztrák követ szóbeli jegyzékben a magyar–osztrák 
vagyonjogi tárgyalások október 21-én Budapesten történő megkezdését javasolta..  
 
1952. szeptember 15. A bécsi magyar követ, Lenyei Sándor jelentése a 
Külügyminisztériumnak az Osztrák Kormány 1952. július 17-i ülésén hozott 
határozatról, amely a függőben lévő osztrák–magyar vagyonjogi és pénzügyi 
kérdésekkel foglalkozott. Az osztrák kormány – többek között – felvetette az ún. 
potsdami tételekért (a Szovjetuniónak németként átadott magyarországi osztrák 
vállalatokért) fizetendő magyar kártalanítás ügyét is.  
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1952. szeptember 30. Ezen a napon írták alá a szovjet vállalatok megvásárlására, 
illetve az egységes bauxit-alumínium, valamint olaj vegyesvállalatok létrehozására 
vonatkozó szerződést, amelynek értelmében a szovjet kormány 1602,5 millió Ft-ért 
eladta Magyarországnak azt a 69 magyarországi szovjet vállalatot, amelyek korábban 
mint német aktívák kerültek a tulajdonába. Ugyanekkor adták át a MESZHART 
pécsi szénbányáinak a szovjet részét is. A vételárból 612,5 millió Ft-ot Magyarország 
a vegyes vállalatokból kimaradt és tisztán a magyar állam tulajdonban lévő bauxit-
timföld-alumínium és kőolajipari vállalatok paritásos szovjet–magyar vállalatokba 
történő apportálásával törlesztett, a fennmaradó 990 millió Ft-ot pedig 1953. január 
1-jétől kezdve négy év alatt részben a Szovjetunióba történő áruszállítással, részben 
pedig a magyar–szovjet vegyes társaságokba történő további beruházásokkal 
kapcsolatos szovjet hányad átvállalásával fizetett ki.  
 
1952. október 2-9. Budapesten magyar–osztrák pénzügyi-vagyonjogi tárgyalásokat 
folytattak a vitatott kérdésekről. A tárgyalások első fordulóján semmiféle megegyezés 
nem született, a felek az igényeik ismertetéséig jutottak, amelynek túlnyomó 
többségét a partner azonnal elutasította.  
 
1952. november 29. Az Országos Tervhivatal elnökének utasítása értelmében 
fejleszteni kell a Győri Vagongyárat és a Dunakeszi Járműjavítót, hogy rövid idő alatt 
meg lehessen szüntetni a személyek marha- és tehervagonokban (ún. 
„bocipullmanokban”) történő szállítását.   
 
1952. november. Megjelent a 456/1952. M. T. sz. határozat, amely a havi termelési 
érték teljesítése helyett a negyedévi termelési érték teljesítésében teszi érdekeltté a 
vállalatok vezetőit. A hó végi hajrát felváltotta a negyedévi hajrá.  
1952. december 1. Megszűnik a Népgazdasági Tanács, hatáskörét a kormány vette át.  
 
1952. A fogyasztói árak – jórészt az 1951. decemberi áremelés következtében – az 
1949. évit átlagosan 79%-kal haladják meg, így az egy keresőre jutó reálbér a 
nominális bér 47%-os emelkedése ellenére az 1949. évi színvonal 82,3%-ára zuhant.  
 
1953 eleje. Elkészül az eredetileg 1955–1959-re szóló II. ötéves terv első koncep-
ciója.  
 
1953. február. A MÁV fűtőházak átlagos szénkészlete 2,4 napra csökken. Vannak 
olyan vasúti fűtőházak is, ahol a készlet 1 napos, vagy pár órás és az induló vonatok 
szerkocsijaiba a szó szoros értelmében úgy kell összekaparni a fűtőanyagot.  
 
1953. március 1. Megszüntetik az egy gyerekesek családi pótlékát, egyidejűleg emelik 
a háromnál több gyerekes családok családi pótlékát, a kilenc és ennél több gyerekkel 
rendelkező családok családi pótléka nem változik.   
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1953. június 13–16. Magyar-szovjet tárgyalások Moszkvában, ahol a szovjet 
pártvezetők keményen megbírálják a Rákosi-Gerő nevével fémjelzett politikát. 
Hozzálátnak egy új gazdasági program kidolgozásához és eldöntik, hogy a 
pártfőtitkári és miniszterelnöki tisztséget, amelyet addig Rákosi Mátyás egy 
személyben töltött be, kettéválasztják.  
 
1954. február 28. A város- és községgazdálkodási miniszter 1/1954. (II. 28.) V. K. 
G. M. számú rendelete a magánerős lakóházépítés, bővítés és felújítás 
előmozdításáról.  
 
1954. március 15. A Minisztertanács 8–15%-kal leszállítja a tőkehúsok, húster-
mékek, a zsír, az olaj, a margarin, továbbá a húskonzervek fogyasztói árát.  
 
1953. július 7. Bukarestben román– magyar egyezményt írnak alá egyes függőben 
lévő pénzügyi kérdések végleges rendezéséről, amelyben a felek kölcsönösen 
lemondtak a másik ország területén lévő vagyonaikról, ingó és ingatlan javaikról és 
minden egymással szemben fennálló követelésről. 
 
1953. A MÁVAUT és a TEFU összevonásával létrejött az AKÖV, az 
Autóközlekedési Vállalat, amely a távolsági autóbuszközlekedés, a teherfuvarozás és 
a vidéki taxiközlekedés irányító vállalata lett.  
 
1954. március 24. A 6/1954. F. M. számú rendelet értelmében az ingatlanforgalom 
engedélyezésénél a szőlő, gyümölcsös és rizstelep területét a korábbi szorzószám 
mellőzésével kell figyelembe venni.  
 
1954. április 10. A Határozatok Tárában megjelenik a Minisztertanács 
2025/10/1954. számú határozata az államigazgatás racionalizálásának irányelveiről 
és ütemtervéről 
 
1954. június 23. Az 1045/1954. sz. Minisztertanácsi határozat úgy intézkedik, hogy 
a földreform során kapott, de még be nem épített házhelyeken a tulajdonos egy éven 
belül köteles az építkezést megkezdeni és azt két éven belül befejezni, ellenkező 
esetben a helyi tanács az építési telket a tulajdonostól – kártalanítás mellett – elveheti 
és odaadhatja más építeni szándékozónak.  
 
1954. június 23. Az 1046/1954. sz. Minisztertanácsi határozat a munkára jelentkező 
dolgozók elhelyezésének elősegítése érdekében utasította az MTH elnökét, hogy a 
helyi tanácsok felügyelete mellett a nagyobb városokban, járási székhelyeken 
Munkairányító Irodákat állítson fel.  
 
1954. szeptember 18. Az 1076/1954. számú minisztertanácsi határozat a jó 
minőségű (75 kg/hl súlyú) búza lisztkiőrlését úgy szabályozza, hogy 100 kg ellenében 
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a malmok 30 kg fehérlisztet, 45 kg kenyérlisztet, 24 kg korpát, vagy 25 kg fehérlisztet, 
50 kg kenyérlisztet és 24 kg korpát kötelesek kiszolgáltatni.  
 
1954. október 5. Az 1081/1954. számú minisztertanácsi határozat a kenyérgabona 
vetésterületét 1954 őszén 3,5 millió holdra emeli. A kenyérgabona-termesztés 
érdekeltségének fokozása érdekében 1955. január 1-jétől kezdve az államnak a 
kötelező beadás keretében átadott kenyérgabona minden mázsája után a 
termelőszövetkezetek és az egyéni termelők az átvételi áron túl térítés nélkül 10 kg 
korpát kapnak. A beadási kötelezettségen felül ún. állami szabadfelvásárlási áron 
átadott kenyérgabona minden mázsája után pedig már 1954. október 10-étől 20 kg 
korpát kapnak a termelők térítés nélkül.  
 
1954. október 10. Az 1086/1954. sz. minisztertanácsi határozat Közgazdaság-
tudományi Intézetet létesít.  
 
1954. október 12. A Szovjetunió a 824 millió rubelre értékelt szovjet−kínai vegyes 
vállalatok szovjet tulajdoni részét hosszú lejáratú hitel keretében eladta Kínának.  
 
1954. november 1. A minisztertanács 1089/1954. számú határozata november 1-jei 
hatállyal az Állami Gazdaságok Főigazgatóságát Állami Gazdaságok 
Minisztériumává szervezi át és egyidejűleg dönt az Országos Erdészeti 
Főigazgatóság felállításáról is.   
 
1954. november 6. A két kormány között aláírt egyezmény alapján Magyarország 
1955. január 1-jétől kezdve 5 év alatt részletekben megvásárolhatta a vegyes 
vállalatokban lévő szovjet üzletrészt. Magyarországnak az összes, tehát a 100%-os, 
illetve a vegyes vállalatokban lévő szovjet vagyontömegért – a megszálló 
nagyhatalom pótlólagos beruházásainak értékével együtt – 3965 millió Ft-ot kellett 
volna fizetnie. A megváltási összegből a Szovjetunió 1955. december 31-én 1130 
millió Ft-ot elengedett, Magyarország 1956-ig 1000 millió Ft-ot készpénzben, 790 
millió Ft-ot áruban törlesztett, majd 1957-ben a szovjetek törölték az akkor még 
fennálló 1045 millió Ft tartozást. 
 
1954. november 26. A 12/1954. F. M. számú rendelet a termelőszövetkezetek és 
egyénileg dolgozó parasztok számára lehetővé teszi, hogy – az aratási és cséplési 
munkák díjának kivételével – az addig természetben fizetett gépállomási 
munkadíjakat 200 Ft-os mázsánkénti búzaár alapulvételével készpénzben is 
kiegyenlíthessék.  
 
1954. átadják a Budapest–Gödöllő 36 km-es villamosított vasúti vonalat.  
 
1955. május 12. A Szovjetunió 1 050 000 Ft-ért eladta a tulajdonába lévő Corvin és 
Uránia mozikat. Ezzel megszűnt a magyarországi volt német (olasz) vagyon 
jóvátételként történő átadásával keletkezett szovjet tulajdon Magyarországon.  
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1955. június 13. Szovjet-magyar egyezmény aláírása, amelynek keretében a 
Szovjetunió szállította Magyarország első kísérleti reaktorát és a működéshez 
szükséges hasadó anyagokat.  
 
1955. július 1. A jugoszláv kormány tárgyalásokat javasolt a magyar kormánynak a 
függő pénzügyi kérdések rendezésére.  
 
1955. augusztus 9. Az USA-ban elfogadták a Public Law 285. sz. törvényt, 
amelynek alapján a kelet-európai országokban kártalanítás nélkül államosított 
amerikai vagyonok részleges kártalanítása céljából felszabadították és az érintettek 
között szétosztották a szocialista országok USA-ban zárolt állami és jogi személyek 
tulajdonát jelentő vagyont. A 6 millió dollárra tehető magyar zárolt vagyonból 
mintegy 3 millió dollár tartozott a felosztható részhez, a fennmaradó 3 millió dollárra 
rúgó magánvagyont továbbra is zár alatt tartották.  
 
1955 szeptember 5. Belgrádban tárgyalások indulnak Magyarország és Jugoszlávia 
között a gazdasági kapcsolatok és a jóvátételi fizetés megszakadása miatti 
kártalanításról. Jugoszlávia a még ki nem fizetett háborús jóvátétel és a gazdasági 
kapcsolatok megszakadása miatt 230 millió dollár egyösszegű kártalanítást kér, 
Magyarország 45 millió dollár 10 év alatt történő fizetését ajánlja. A tárgyalások 
szeptember 24-én megszakadnak.  
 
1955. november 18. Olt Károly pénzügyminiszter előterjesztése a Politikai Bizottság 
számára a Magyarország és Ausztria között függő gazdasági és pénzügyi kérdések 
rendezéséről.  
1955. A születéskor várható átlagos élettartam az 1948–1949. évi 61 évről közel 67 
évre emelkedik.  
 
1956. január 1. Magyarországon 9845 db személygépkocsit írnak össze, amiből 7729 
db állami-közületi, 2116 db magánszemélyek tulajdonában van.  
 
1956 január 10 és 18 között.  Budapesten folytatódnak a jugoszláv–magyar 
tárgyalások a két ország közötti függő pénzügyi kérdések rendezéséről  
 
1956. január 27. A kormány 3074/I. 27./1956. sz. határozata az Ausztriával 
folytatandó pénzügyi tárgyalásokról. A tárgyalások legfontosabb célja a nullszaldó 
elérése, vagyis annak biztosítása, hogy az Ausztriával szemben érvényesítendő 
magyar követelésekből teljes egészében fedezzék az osztrák követeléseket.  
 
1956. március 6. A Minisztertanács 3167/III. 6/ 1956. sz. határozatával úgy dönt, 
hogy 1957. január 31-ig a népgazdaság „több fontos területén” 10-15 éves távlati 
fejlesztési terveket kell kidolgozni.  
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1956. március 9. Piros László belügyminiszter a magyar–osztrák határon lévő 
„műszaki akadály rendszer felszedéséről” terjesztett elő szóbeli javaslatot, amit 
Politikai Bizottság jóváhagyott. Az aknák felszedése 1956. szeptember 19-ére 
fejeződött be. 1957-ben a nyugati határon újra lerakták az érintő és taposó aknákat. 
A Politikai Bizottság 1965. május 11-i ülésén úgy döntöttek, hogy a visszatartó erővel 
már alig rendelkező, műszakilag teljesen elavult aknazárat felszedik és azt 
humánusabb elektromos ellenőrző rendszerrel helyettesítik. Egy év alatt mintegy 70 
km-en 300 000 db aknát távolítottak el (amelynek során 3 magyar katona súlyosan, 
9 könnyebben megsérült) és helyébe mintegy 50 km-en kiépítették az elektromos 
jelzőrendszert. A Politikai Bizottság 1966. június 21-i ülésén úgy döntött, hogy 1969-
re a nyugati határon szedjék fel az összes aknát és építsék ki a teljes szakaszon a 
jelzőrendszert.  
 
1956. április 19. Katona Antal, a közlekedési és postaügyi miniszter első helyettese 
viszonossági alapon az ausztriai társasutazások újraindítását javasolta azzal a 
kikötéssel, hogy az osztrák turizmusból származó bevételnek maximum 10%-át lehet 
az Ausztriába kiutazó magyar turisták rendelkezésére bocsátani. 1955-ben 
Ausztriából Magyarországra 4358 fő utazott be, akik 912 ezer Schillinggel 
gyarapították a magyar állam devizabevételét. A Politikai Bizottság a döntést a 
Minisztertanácsra bízta.  
 
1956. április 27. A Szabad Népben nyilvánosságra hozzák és egyhónapos vitára 
bocsátják a II. ötéves terv irányelveit.  
 
1956. május 1. A székesfehérvári repülőgépmotor-javító üzem bemutatja annak a 
két törpeautó-típusnak a kísérleti példányát, amelyek elkészítésére 1955 októberében 
kap megbízást a Kohó- és Gépipari Minisztériumtól. Az Alba Regiára és Balatonra 
keresztelt két mini autó a kísérletek során egyenként mintegy 2500 km-et fut.   
 
1956. május 18–25. A KGST VII. ülése Berlinben, ahol a bolgárok először vetik fel 
a hosszú lejáratú (ekkor még csak 3 éves) kétoldalú áruszállítási egyezmény 
megkötésének ötletét a Szovjetunió felé, amit a Szovjetunió elfogad és többi 
partnerének is ajánl.  
 
1956. május 29. Jugoszláviával 85 millió dolláros kártalanításban állapodik meg 
Magyarország, amelynek a zöme az 1949-ben felfüggesztett és még fennálló jóvátétel 
volt, a maradék összeggel pedig hazánk Jugoszláviával szemben fennálló egyéb 
kártalanítási ügyeit is lezárja. A kártalanítás 5 év alatt lebonyolított magyar áruk 
szállításával történik.   
 
1956. június 27. Vagyonjogi megállapodás aláírása Nagy-Britanniával. Az 
egyezmény a hosszú lejáratú kötvényadósságokra nem vonatkozott. Magyarország 
az ezen túli adósságok fejében 4,5 millió font kártalanítást vállalt, amelyet a 
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szigetországban irányuló magyar export ellenértékének 6,5%-os kihasításával 
fizetett.   
 
1956. július 13. Nyugatra disszidálni akaró magyar légi kalózok elfoglalják és Nyugat-
Németországba térítik a MALÉV Budapest-Győr-Szombathely-Zalaegerszeg 
belföldi járatát. Az utasok és a gép hazatérhetett Magyarországra, a géprablókat – 
annak ellenére, hogy a Magyarország hivatalosan kérte ezt – nem adták ki a NSZK 
hatóságok.  
 
1956. július 18. Az MDP KV ülése felmentette Rákosi Mátyást és az MDP első 
titkárának Gerő Ernőt választotta meg.  
 
1956. július. Feszültség alá helyezik a Budapest–Hatvan villamosított vasúti vonalat.  
 
1956. augusztus 9. Az MTA javaslatot tesz a kormánynak Kibernetikai Kutató 
Csoport létesítésére. A csoport 1956. szeptember 1-jén alakul meg Varga Sándor 
vezetésével.  
 
1956. szeptember 28. A Politikai Bizottság engedélyezi, hogy néhány „mérsékeltebb 
irányzatú” nyugati politikai, kulturális, sport és divatlapot „esetenkénti előzetes 
ellenőrzés mellett” az utcán, a külföldiek által gyakrabban látogatott szállodákban 
pedig „egyéb burzsoá lapok vásárlását is” lehetővé kell tenni. Az előterjesztés – 
többek között – a Wohenpost, , Tribune, Film und Frau, Neues Österreich, Wiener 
Zeitung, Wiener Illustrierte, Le Monde, Times, Manchester Guardian, Avanti utcai 
terjesztését, a külföldiek körében népszerű szállodákban pedig a Die Presse, Arbeiter 
Zeitung, Paris Match, Economist, Dail Express, The Manchester Guardian, Neue 
Züricher Zeitung, Weltwoche, New York Herald Tribune, New York Times, Life, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung árusítását javasolta.  
 
1956. november 10. A kormány 12%-kal felemeli a bányászok fizetését.  
 
1956. november 12. A MFMP kormány (miután néhány héttel azelőtt ezt már a 
Nagy Imre-kormány egyszer megtette) eltörölte a beszolgáltatást. 
 
1956. november 14. Megalakul a Nagy-budapesti Központi Munkástanács. 
 
1956. november 22. A magyar kormány hosszú lejáratú áruhitelt kér a 
Szovjetuniótól.  
 
1956. december 3. A kormány dönt a bányászok kiemelt bérezéséről.  
 
1956. december 2-3 és 5. Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottságának ülésén 
meghatározzák az „ellenforradalom” kitörésének főbb okait és döntenek egy a 
magyar adottságainak jobban megfelelő gazdaságpolitika kidolgozásáról.  
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1956. december 6. A kormány utasította az Országos Tervhivatalt, hogy szervezze 
meg a Szén- és Energiagazdálkodási Bizottságot.  
 
1956. december 10. A kormány Gazdasági Bizottságának az ülésén döntöttek egy 
széleskörű szakértő bizottság megalakításáról, amelynek a gazdaságpolitika és a 
gazdaságvezetési módszerek kidolgozása lesz a feladata.  
 
1956. december 10. Románia 40 millió rubel áruhitelt nyújt Magyarországnak.  
 
1956. december 11. Törvényen kívül helyezik a területi (a Nagy-budapesti, a fővárosi 
kerületi és a megyei) munkástanácsok működését.  
 
1956. december 13. A kormány Fehér Lajost kinevezi szénügyi 
kormánymegbízottnak.  
 
1956. december 28. A kormány felhatalmazza a pénzügyminisztert a lottó 
elindítására. Az első húzásra 1957. március elején kerül sor.  
 
1956. december 30. a kormány Varga Istvánt, Rácz Jenőt és Bognár Józsefet, 
kisgazdapárti szakértőket felkéri a magyar viszonyoknak legjobban megfelelő 
gazdaságpolitikai program kidolgozásában való részvételre. Vargát a Közgazdasági, 
Ráczot a pénzügyi, Bognár Józsefet pedig a külkereskedelmi bizottság vezetésével 
bízták meg.   
 
1956. december 30. A MFMP kormány eltörölte a kötelező tűz- és jégbiztosítást.  
1956. Négyoldalú (más források szerint ötoldalú) bauxit, timföld és alumínium 
egyezményt ír alá Magyarország, Lengyelország, az NDK, Csehszlovákia (és egyes 
források szerint Románia). Az egyezmény értelmében az érintett országok 
energiarendszerét összekötik, Magyarország fejleszti bauxit, timföld és 
alumíniumtermelését, cserébe évi 1 milliárd kWó energiát kap Románián kívül a 
többi érintett országtól. A kooperáció meghiúsult, mert az NDK-n kívül a többi 
ország kormánya nem ratifikálta a szerződést.  
 
1957. január 1–4. Szovjet, bolgár, csehszlovák, román és magyar vezetők 
tanácskozása Budapesten.  
 
1957. január 6. A kormány bejelenti, hogy a részletes gazdasági programjának 
kidolgozására 10 bizottságot alakít elméleti és gyakorlati közgazdászok bevonásával.  
 
1957. január 10. Az ENSZ közgyűlése nagy többséggel megszavazza a Dánia, 
Ausztrália, Ceylon, Tunézia és Uruguay képviselőiből álló ún. 5-ös bizottság 
felállítását a magyarországi események kivizsgálására.  
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1957. január 16-17. Csou-En-laj kínai miniszterelnök látogatása Budapesten.  
 
1957. január 22. Az NDK és a Magyar Népköztársaság 60 millió rubel értékű hosszú 
lejáratú hitelmegállapodást ír alá. A szerződés értelmében az NDK az I. negyedévben 
ipari fogyasztási cikkeket, vegyi alapanyagokat, műszereket, szerszámokat és 
járműveket szállít hitelben Magyarországra. A 2%-os kamatra nyújtott hitelt 
Magyarországnak 1961-1965 között évi egyenlő részletekben, magyar árukban kell 
törleszteni.  
 
1957. február 8-12. Prágában tárgyalások folynak a magyar-csehszlovák gazdasági 
kapcsolatokról, amit február 25-én Budapesten folytatnak.  
 
1957. február 28. A kormány április 1-jei hatállyal „a bérszínvonal indokolatlan 
emelkedésének és a bérarányok javulásának” érdekében legkésőbb április 1-jei 
hatállyal bevezette az átlagbér-ellenőrzést.   
 
1957. március 20-28. Magyar párt- és kormányküldöttség tárgyalásokat folytat 
Moszkvában.  A küldöttséget Kádár János vezeti, tagjai Dobi István, Apró Antal, 
Horváth Imre, Kállai Gyula, Kiss Károly, Révész Géza és Boldoczki János.  
 
1957. március 28. Szovjet-magyar egyezmény értelmében a Szovjetunió 550 millió 
rubeles áruhitelt és 200 millió rubel szabad devizahitelt nyújt Magyarországnak.  
 
1957. április 1. A benzin literenkénti árát 1,50 Ft-ról 4 Ft-ra emelik. Az áremelés 
2500 személygépkocsi és kb. 100 000 motorkerékpár tulajdonost érint. A gázolaj és 
petróleum ára nem változik. A szűkös készletek miatt a jegyrendszert az áremelés 
után is fenntartják.  
 
1957. április 15. Újra indult a Budapest-Szombathely és a Budapest-Zalaegerszeg 
repülőjárat. A napi egy járatpáron mindkét viszonylatban 125 Ft az útiköltség.  
 
1957. május 10. Felemelik egy sor fogyasztási cikk árát. (A motorkerékpárok ára pl. 
30-50%-kal nőtt.) 
 
1957. május 16. A kormány elfogadja az 1957. évi költségvetés tervezetét.  
 
1957. június 1. A Közgazdasági Bizottság a kormány elé terjeszti a gazdasági 
mechanizmus reformjára vonatkozó javaslatait.  
 
1957. június 5. Egy feljegyzésből kiderül, hogy a MOGÜRT szakemberei már 
csaknem egy év óta tárgyalnak nagyobb arányú francia (Simca) gépkocsi importról. 
Az árak csökkentése érdekében egy évi 10 000 db-os magyarországi összeszerelő 
üzem létesítése is felmerül.  
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1957. június 20. Az európai népi demokratikus országok (Albánia, Bulgária, 
Magyarország, NDK, Románia, Csehszlovákia és a Szovjetunió) ezen a napon 
egyezményt írnak alá, miszerint 1957. október 1-jétől kezdődően multilaterális 
alapon pótlólagos árucsereforgalmat bonyolítanak. Az elszámolások 
nyilvántartásával a Szovjetunió Állami Bankja mellett létrehozott Elszámolási 
Kamarát bízzák meg, amely 1957 októberében kezd el működni. (Az elszámolás 
rendjéről szóló megállapodást a központi bankok képviselői 1957. július 10-12-i 
értekezletén jóváhagyott Alapszabály és Instrukció határozza meg.) 
 
1957. június. Az MSZMP Országos Pártkonferenciája.    
 
1957. június. Országos Tervhivatali előterjesztés készül a Gazdasági Bizottság 
számára a Fiat céggel történő tárgyalás megkezdésére vonatkozóan.  
 
1957. augusztus 6. A Politikai Bizottság megvitatja a második hároméves terv első 
koncepcióját.  
 
1957. szeptember 18. Az NDK általános gépipari minisztere együttműködést 
javasol Csergő János kohó- és gépipari miniszternek, amelynek keretében a kelet-
németek magyar D 450-es tehergépkocsi fejében személygépkocsikat (főleg P 50-
esekt) szállítanának. 1958 első negyedévében az NDK illetékesei a megállapodástól 
visszalépnek.  
 
1957. szeptember 25–27. A tervhivatali elnökök a KGST Prágában tartott VIII. 
ülésszakán megtárgyalják a távlati tervezés kérdéseit. A magyar elnök induló évnek 
1960-at, a távlati terv időhorizontjának pedig 15 évet javasol.   
 
1957. szeptember. Egy NIM rendelet szabályozza az üzemanyag-kiutalást. A 
motorkerékpárok tulajdonosai 200 köbcentiig havi 20 liter benzint és 1 liter olajat, 
200 köbcenti fölött havi 30 liter benzint és 1 liter olajat, a Dongó és Simson 
segédmotorkerékpárral rendelkezők havi 10 liter benzint és fél liter olajat 
vásárolhatnak. A személygépkocsik tulajdonosainak is adagolják a benzint.  
 
1957. október 8. Ettől a naptól kezdve hetente egyszer TU-104-es repülőgép 
közlekedik Moszkva és Budapest között, a repülési idő 2 óra 20 perc.  
 
1957. október 31. Aláírták a DGT magyar alkalmazottaira vonatkozó 
nyugdíjrendezésről szóló szerződést. 
 
1957. november 17. Megszüntetik az üzemi munkástanácsokat.  
 
1957. december 18. Megállapodást írnak alá, amelynek keretében a Szovjetunió 300 
millió rubeles beruházási hitelt nyújt Magyarországnak 1958−1963 között ipari 
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üzemek építésére, rekonstrukciójára. Az egyezmény értelmében a hitelből 1960-ig 
214 milliót, 1960 után 86 milliót használnak fel. 
 
1957 tele. A téli időszakra kivonják a forgalomból a személyszállításra átalakított 
tehervagonokat.  
 
1957. 1000 élve született csecsemő közül 63 hal meg egy éves kora előtt. A 
csecsemőhalandóság a népi demokratikus országok közül Csehszlovákiában és az 
NDK-ban, valamint az összes fejlett tőkés országban alacsonyabb ebben az időben, 
mint Magyarországon.  
 
1957. Ebben az évben 893 új és 800 régi autót vásárolnak magánosok.  
 
1958. január 13. A Szovjetunió 40 millió rubel értékben szabad dollárhitelt nyújt 
Magyarországnak. Ezt a hitelt devizában kell törleszteni.  
 
1958. január. Kossa István közlekedés- és postaügyi miniszter bejelenti, hogy két 
éven belül megszüntetik a „bocipullmanokat” 
 
1958. február 1. 30%-kal felemelik a személygépkocsik árát.  
 
1958. február 28. Az Építésügyi Minisztérium Kollégiuma jóváhagyta a lakás és 
kommunális építés első átfogó vonatkozó távlati fejlesztési programját, amelynek 
keretében a II. ötéves tervben már alkalmazzák a lakásépítés néhány, akkor 
korszerűnek számító módszerét, elsősorban a blokkos építési technológiát.  
 
1958. április 7. Budapesten a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista 
Köztársaságok Szövetségének képviselői aláírják az Magyarország területén 
ideiglenesen állomásozó szovjet csapatok fenntartási költségeinek elszámolásáról 
szóló egyezményt. Ennek értelmében a szovjet kormány az itt állomásozó szovjet 
csapatok összes fenntartási költségeivel kapcsolatos fizetéseket 1959. január 1-jétől 
kezdve a fizetés napján érvényes magyar–szovjet árucsereforgalmi egyezmény 
alapján vezetett számlákon keresztül fogja teljesíteni. A klíringrubel forintra való 
átszámítása 1 rubel=10,5 Ft arányban történik. 1958. április 1-jétől 1958. december 
31-ig terjedő időszakra a szovjet csapatok fenntartásával kapcsolatos költségeket 1 
klíringrubel=8,8 Ft arányban kell átszámítani. Ebből az ügyletből a magyar fél javára 
11,9 millió rubel összeg adódott, amelyet a jegyzőkönyv aláírásától számított egy 
hónapon belül átutalták a magyar–szovjet árucserforgalmi számlára. Ennek az 
egyezménynek az aláírásával érvényét veszítette a nem kereskedelmi fizetések 
lebonyolításáról szóló 1951. március 19-én kelt magyar–szovjet megállapodás 
kiegészítéseként 1956. július 17-én aláírt jegyzőkönyv 2. cikkének b) pontja, továbbá 
az 1958. április 1-jén kötött magyar–szovjet megállapodás 7. cikke 1. pontjának 
harmadik és negyedik bekezdése, valamint ugyanennek a megállapodásnak 8. cikke 
2. pontjának második bekezdése.   
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 1958. április 15. A 29/1958. (IV. 15.) Korm. számú rendelet értelmében 
magánszemélyek új személygépkocsit csak a munkahelyük (foglalkozásuk) szerint 
illetékes minisztérium (országos hatáskörű szerv, érdekképviseleti szerv) által kiadott 
vásárlási engedély alapján vásárolhatnak a Csepel Motorkerékpár és Kerékpár 
Nagykereskedelmi Vállalattól, illetőleg az Autó- és Alkatrészkereskedelmi Vállalattól. 
Magánszemély új személygépkocsit az üzembe helyezést követő négy éven belül, 
használt személygépkocsit az átírástól számított egy éven belül csak az Autókernek 
adhat el egy bizottság által megállapított áron.  
 
1958. május 6. Az MSZMP Politikai Bizottsága határozatot hozott a közlekedésről, 
amely ennek az ágazatnak a gazdaság fejlődésével arányos ütemű fejlesztését, 
valamint a gazdaságossági szempontok figyelembevételével a közlekedési ágazatok 
egymás közötti arányának folyamatos változtatását írta elő.   
 
1958. június 2. Ezen a napon egyezményt írnak alá, amelynek értelmében a 
Szovjetunió 445 millió rubel értékű fegyvert és hadianyagot szállít hitelben 
Magyarországnak. Az ugyanekkor aláírt másik egyezmény szerint a Szovjetunió 
uránipari beruházásokra 439 millió rubel (1,4 milliárd Ft) ötéves lejáratú hitelt nyújt 
Magyarországnak. (Ez utóbbi hitelkeret az 1958. november 2-i egyezmény 
értelmében 200 millió rubelre csökkent.)   
 
1958. június 20. Az Országgyűlés elfogadja az 1958−1960. évekre szóló hároméves 
tervet.  
 
1958. július 27 – augusztus 7. Szovjet−magyar tárgyalások Moszkvában az 
1961−1965 évekre vonatkozó kereskedelmi kontingensek felemelésére. A magyarok 
igényüket a II. ötéves terv ütemének felemelésével indokolják.  
 
1958. október 8. A kormány 2083/1958. (X. 8) sz. határozata a 3 éves terv 
időszakára 43 m2-ben határozza meg az épülő állami lakások átlagos alapterületét.  
 
1958. november 4. Megkötik a 20 évre szóló szovjet-magyar uránegyezményt.  
 
1958. november 5. A Szovjetunió újabb 110 millió rubeles beruházási hitelt nyújt 
Magyarországnak.   
 
1958. december 7. MSZMP KB határozat a mezőgazdaság szocialista átszervezé-
sének meggyorsításáról.  
 
1958. december 24. Megjelenik a nyugdíjakról szóló új törvényerejű rendelet. A tvr. 
illetve annak 1959. május 8-i végrehajtási utasítása alapján a nyugdíjakat és egyéb 
pótlékokat összesen 536 millió Ft-tal emelik. A saját jogú nyugdíjak 416-510 Ft-ról 
553−663 Ft-ra nőnek.  
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1958. Ebben az évben 3244 db személygépkocsit importálnak (561 Wartburgot, 831 
Moszkvicsot, 1556 Spartakot, 296 P70-est). Ebből magánszemélyek (zömében 
magas keresetű orvosok, állatorvosok, vezetők, színészek) 2920 db-ot vásárolnak. 
Az autóvásárlók között a bányászok és egyéb fizikai munkások aránya kevesebb, 
mint 7%. Hazai kétkerekű járműből 21 ezer 125 köbcentis, ezer 175 köbcentis, 8 
ezer 250-300 köbcentis motorkerékpárt, valamint 14 ezer Mopedet, 3 ezer 
törperobogót vásárolnak, ezen túl a kereskedelem 5,5 ezer motorkerékpárt exportál 
is. Motorkerékpárt ebben az évben már részletre is lehet kapni.  
 
1958. A Gazdasági Bizottság 10 153/1958. sz. határozatával elrendeli, hogy az 
1960−1975 közötti időszakra vonatkozó 15 éves távlati terv keretszámait 1958. 
október 31-ig ki kell dolgozni.  
 
1959. március 1. A három vagy több gyerekes családok családi pótlékát 
gyermekenként 120 Ft-ra emelik, miközben a két gyerekesek havi pótléka az 1951. 
december 1-jén megállapított 75 Ft-on maradt és így a nagycsaládosokhoz képest 
viszonylagos értéke jelentősen csökken.  
 
1959. március. Forgalomba helyezik az utolsó Magyarországon gyártott 375-ös 
sorozatjelű mellékvonali gőzmozdonyt. 
 
1959. április 23. A 21/1959. (IV. 23.) Korm. számú rendelet értelmében 
magánszemélyek használt gépkocsit szabadon, új gépkocsit a Csepel Kerékpár és 
Motorkerékpár Nagykereskedelmi Vállalat előjegyzési rendszerének keretében 
vásárolhatnak.  
 
1959. szeptember 23.  Megkezdődik a Barátság Kőolajvezeték építése.  
 
1959. Ebben az évben katowicei székhellyel megalakul a Haldex magyar−lengyel 
bányászati részvénytársaság a sziléziai szénbányák meddőhányóinak hasznosítására. 
1959 és 1978 között 6 üzem épül fel Lengyelországban, a Haldex szabadalmát egy 
angol cég is megvásárolja. A Haldex 1973-ban Törökországban, később Togóban is 
épít üzemet. 
 
1959. Magyarországon megkezdődött a hűtőszekrénygyártás. A Jászberényi 
Hűtőgépgyár ebben az évben 9000 db-ot állít elő.   
 
1960. január 1. 3729 felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember dolgozik a 
mezőgazdaság állami és szövetkezeti szektorában.   
 
1960. január 10. A kormány 1002/1960. (I. 10.) sz. határozatával jóváhagyja a 15 
éves lakásfejlesztési tervet, amelynek keretében 1961−1975 között 1 millió lakást, 
60%-át állami kivitelezésben akarnak felépíteni.  
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1960. január 19. Megkezdődik a kétnapos II. országos kukoricatermesztési 
tanácskozás.  
 
1960. március 30. Pénzügyi megállapodás jön létre a Román Népköztársaság és az 
Amerikai Egyesült Államok között, amelynek értelmében Románia 24 526 370 
dollárt fizet az államosított amerikai vagyonért, illetve az 1939. szeptember 1-je előtt 
keletkezett és 1947. szeptember 15-e előtt esedékessé vált, dollárban megállapított 
magánjogi követelésekért. A román tartozásba 22 026 370 dollárt beszámítanak a 
háborús zárolások folytán amerikai tulajdonba került román vagyon ellenértékeként, 
a román félnek csak a különbözetet kell 1960. július 1-jétől kezdve négy egyenlő évi 
részletben kifizetnie.   
 
1960. július 6. Ezen a napon írják alá az eredetileg 10 évre szóló magyar−lengyel 
timföld-alumínium egyezményt. Ennek értelmében a magyarok növekvő 
mennyiségben, 1970-ben már 80 ezer tonna timföldet szállítanak, amiért cserében 
4,58:1 arányban 17,5 ezer tonna alumíniumot kapnak vissza. Az 1965 végéig 
érvényben lévő árak alapján ez lényegében egyenértékű cserének számít, de az 1966-
tól érvényes árak alapján a cserearány Magyarország számára kedvezőtlenebb lett és 
5,04:1 aránynak felelt meg. Vagyis a 80 ezer tonna timföldért már csak 15,9 ezer 
tonna alumínium tömböt kapott hazánk. Igaz, az akkori világpiaci árak alapján a 
timföld-alumínium arány 6:1 lett volna, vagyis a világpiacon ennyi timföldért csak 
13,3 ezer tonna alumíniumot lehetett volna beszerezni. Az együttműködés keretében 
Magyarország kb. egy 75 MW-os erőmű kapacitásának megfelelő villamosenergiát 
importált 3 kopek/ kWó áron.  
 
1960 augusztus. Polgárdiban felavatják az ország első takarmánykeverő üzemét, 
amelyet egy régi, már használaton kívüli malomból alakítanak ki. A napi egy vagon 
kapacitású üzem hétféle (négy baromfi-, két sertés- és egy marhatápot) gyárt.  
 
1960. november 2. Elkészült az első csuklós autóbusz, amely egy Ikarusz 60-as és 
egy MÁVAG Tr-5-ös típus összeszereléséből adódott. (1954-től az Ikarusz 60-asok 
egy része régi kiselejtezett MÁVAG és más típusú autóbuszokat pótkocsiként 
húztak.) 
 
1960. december 6−16. Magyar kormánybizottság tárgyalásokat folytat a Szovjetunió 
képviselőivel. A Szovjetunió a kért 254 millió rubel helyett 110 millió rubel értékű 
többletszállítást vállal.  
 
1960. Megalakul az OPEC, a kőolajexportáló országok szervezete.  
 
1960. A mezőgazdaságban felhasznált ipari eredetű anyagok a halmozatlan termelési 
érték 15, a nettó termelési érték 18,3%-át teszik ki.  
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1961. február 10-22. Az Országos Tervhivatal előzetes konzultációkat folytat a 
szovjet tervhivatal szakértőivel a 20 éves távlati tervvel kapcsolatos elgondolásokról.  
 
1961. február 17. Az MSZMP KB közleményben jelenti be, hogy a 
mezőgazdaságban is uralkodóvá váltak a szocialista termelési viszonyok.  
 
1961. október 20. Átadják az angol berendezésekkel felszerelt szentesi 
erőtakarmánygyárat.  
 
1962. március 15. A Külkereskedelmi és a Pénzügyminisztérium megállapodott az 
egy évnél hosszabb lejáratú exporthitel engedélyezése terén követendő eljárásról, 
amelyet a Gazdasági Bizottság 10.186/1962. sz. határozatával jóváhagyott. Ezt 
megelőzően az exporttal kapcsolatos áruhitelnyújtásról egységes irányelv, koncepció 
hiányában esetről esetre egyedileg döntöttek.  
 
1962. április. A Szovjetunió Állami Gazdasági Bizottsága és a Magyar 
Népköztársaság Tervhivatala között tárgyalások folynak a magyar timföld 
Szovjetunióban történő kohósításáról. Az egyeztetés szerint a kölcsönös szállítások 
1967-1968-ban kezdődnek és fokozatos emelkedéssel 1980-ban 320 ezer tonna 
timföld szovjet kohókban történő feldolgozásával 165 ezer tonna alumínium kerül 
visszaszállításra a Magyar Népköztársaságba.  
 
1962. április. Elkészül a Barátság Kőolajvezeték 140 km-es magyarországi szakasza 
és a 220 kV-os vezeték magyarországi szakasza 
 
1962. május. Az Ország Tervhivatal megkeresésére a FIAT 600-as és 1100-as 
személygépkocsik magyarországi szállítására vállalkozik 652 és 1033 dolláros franco 
gyári áron és nem zárkózik el egy budapesti alkatrészraktár, illetve magyarországi 
autó-összeszerelő üzem létesítésének lehetőségétől sem.  
 
1962. július 30. Életbe lépnek az EGK első piacszabályozó intézkedései, amelynek 
keretében az addigi vámok és kontingensek helyébe a gabonafélék, a sertés, a vágott 
baromfi és tojás terén a lefölözési rendszer lép.  
 
1962. október 10. Ünnepélyesen felavatják a Barátság Kőolajvezeték magyarországi 
szakaszát.  
 
1962 november 15. Aláírják az eredetileg 1980. december 31-ig szóló Magyar–
Szovjet Timföld-Alumínium Egyezményt, amelynek értelmében Magyarország 
1967-ben 30 ezer, majd fokozatosan növekvő (1970-ben 120, 1975-ben 240, 1980-
ban már 330 ezer) tonna timföldet szállít a Szovjetunióba. Az ebből kohósított 
alumíniumot (2 egység timföldért egy egység alumíniumot) a Szovjetunió teljes 
egészében visszaszállítja Magyarországra. Az árakat külön egyezményben állapítják 
meg. A timföld és az alumínium értéke közötti különbözetet a két ország közötti 
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áruforgalomra vonatkozó jegyzőkönyvben rögzítendő magyar áruk szállításával 
fedezik. Időközben az egyezmény kereteit bővítették, így Magyarország 1967-ben az 
eredeti szerződésben szereplő mennyiség helyett 80 ezer tonna timföld szállítását 
vállalta. Majd 1967 februárjában – egy kanadai–ausztráliai timföldszállítási akció 
keretében – tovább bővítették a magyar–szovjet timföld-alumínium egyezményt, 
amelynek értelmében 1968–1970 között Magyarország további 100 ezer tonna 
timföld többletszállítást vállalt.  
 
1962. november 17. Átadják a forgalomnak a villamosított Budapest−Miskolc vasúti 
fővonalat.  
 
1962. december. A KGST Végrehajtó Bizottsága úgy határoz, hogy felül kell 
vizsgálni a KGST országok között a külkereskedelemben érvényben lévő 
szerződéses árakat, és ha azok eltérnek az 1957-1961. évi átlagos világpiaci áraktól, 
1964. január 1-jétől új árakat kell bevezetni.  
 
1962. I. félév. Az 1960. I. félévi 1547 Ft-tal szemben az állami iparban dolgozó 
munkások átlagkeresete 1588 Ft. Az állami építőiparban dolgozók átlagkeresete 1556 
Ft-ról 1580 Ft-ra nő.  
 
1962. megjelenik a földvédelemről szóló VI. sz. törvény.  
 
1962. Ebben az évben az állami lakások kb. 35%-át építik új, blokkos, panelos, öntött 
betonos építési technológiával.  
 
1962. a munkaviszonyban álló nők 3 hónapos fizetett szülési szabadságra jogosultak. 
A dolgozó anyák a gyermek első évében átlag 57 napot töltenek a gyerekek betegsége 
miatt táppénzes állományban.  
 
1962. Az 1962/63-as tanév őszi szemeszterében a felsőoktatási nappali tagozatú 
hallgatók 29,2%-a (8988 hallgató) részesül átlag havi 124 Ft ösztöndíjban, 26,7%-a 
(8224 hallgató) átlag havi 122 Ft szociális segélyben, ugyanakkor a kereken 34 000 
fős nappali tagozatos hallgatók 47,6%-a fizet átlagosan félévente 653 Ft tandíjat.  
 
1962. Az 1959 előtti, de legfőképpen az 1954 előtti megállapított alacsony nyugdíjak 
miatt a nyugdíjasok 11%-a havi 500 Ft-nál kevesebb, 26%-uk pedig 5–600 Ft közötti 
összeget kap. Az özvegyek 17%-a 200 Ft-nál kevesebb, 52%-a pedig 2-300 Ft közötti 
havi ellátásban részesül.  
 
1962. Megalakul az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, amely azt a feladatot 
kapta, hogy készítsen koncepciókat és tanulmányokat az ipar, közlekedés stb. 
műszaki fejlesztési kérdéseiről. Az 1970-es évektől kezdve az OMFB feladata egyre 
inkább a gazdaságpolitikai döntések előkészítésére, megalapozására irányult.  
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1963. április 23. A KGST több száz szakértője Varsóban előzetesen megállapított 
nomenklatúra alapján több mint 400 árucikkre vonatkozóan megkezdi az árak 
elemzését. 
 
1963. június 6. Parafálják az MNK, Csehszlovákia és Lengyelország részvételével 
megalakult Intermetáll Vaskohászati Együttműködési egyezményt és a szervezet 
Alapokmányát. Apró Antal a KGST 1963. évi VB ülésén vetette fel a kohászat 
KGST-országok közötti tevékenységét és együttműködését koordináló állandó 
intézmény létrehozásának a tervét. Románia azonnal bejelentette érdektelenségét, 
Bulgária 1964. március 24-én jelezte, hogy érdekelt az állandó operatív szervezetben 
való részvételben, más KGST országok távol maradtak a szervezettől. Az egyezmény 
értelmében a Budapest székhellyel jogi személyként megalakuló Intermetall feladata 
a tagországok vaskohászati termelésének koordinálása, a kohászat terén a szakosodás 
és kooperáció elősegítése, szervezése lett. Az Intermetall munkáját Tanács 
irányította, élén elnök állt. A Tanácsba a szerződő országok háromtagú delegációt 
küldtek. A szervezet állandó végrehajtó szerve az Iroda volt, amelynek az élén 
igazgató állt. A szervezet működésével kapcsolatos költségeket a résztvevő államok 
egyenlő arányban viselték. Dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari miniszter 1964 
júniusában kért Apró Antal miniszterelnök-helyettes számára a kormánytól 
felhatalmazást az Intermetall szerződés aláírására.  
 
1963. július 1. Megalakult a Cement- és Mészipari Országos Vállalat (CEMOV), 
amely egyetlen nagyvállalati formába egyesítette az ország valamennyi cementgyárát.  
 
1963. július. A magyar párt- és kormánydelegáció moszkvai tárgyalásán 
megállapodnak abban, hogy a távlati réz és gyapotszükséglet kielégítése érdekében 
az MNK beruházási hozzájárulást nyújt a Szovjetuniónak.  
 
1963. október 17.  Hont Jánosnak a földművelésügyi miniszter első helyettesének a 
vezetésével R. Garst kukoricatermesztő farmer meghívására magyar delegáció 
utazott az Egyesült Államokban.   
 
1963. október 27. A Budapesten rendezett magyar–osztrák barátságos labdarugó 
mérkőzésre előzetesen mintegy 40 ezer szurkoló vásárolt jegyet. A 8016 osztrák 
beutazási kérelemből a magyar hatóságok két főnek, közte Martin Maier újságírónak 
a beutazását azzal az indokkal tagadta meg, hogy ellenséges cikkeket ír 
Magyarországról, SS tiszt volt és ezért 5 évig szovjet börtönben ült. A Nemzetközi 
Labdarugó Szövetség és az Osztrák Labdarugó Szövetség táviratot küldött 
Magyarországra: vagy beengednek minden újságírót, vagy lemondják a mérkőzést. 
Az ügyben október 25-én rendkívüli minisztertanácsi ülést tartottak és tekintettel a 
nagy érdeklődése, a magyar vezetés kénytelen volt engedni. A „zsarolási ügyet” a 
Politikai Bizottság a külügyminiszter előterjesztésében 1963. október 29-én 
napirendre tűzte. Kádár János bosszút kiáltott, felvetette, hogy 5 évig ne legyen 
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magyar–osztrák labdarugó mérkőzés, a magyarok ne menjenek el néhány osztrák 
sportrendezvényre stb. A meccset egyébként 2:1-re Magyarország nyerte.   
 
1963 ősze. A Közgazdasági Szemlében megjelenik Liska Tibor Kritika és koncepció 
című cikke, amely nyitánya lett a gazdasági mechanizmusról folyó publikus vitáknak. 
A tanulmányra a Közgazdasági Szemle 1964. 7–8. számában Nagy Tamás, Ripp 
Géza és Csikós Nagy Béla válaszol. 
 
1963. december 10. Az MSZMP Politikai Bizottsága határozatot hozott a 
mezőgazdasági ár-, adó- és pénzügyi rendszer vizsgálatáról és a szükséges 
módosítások kidolgozásáról.      
 
1963. december 21. A Politikai Bizottság az MSZMP KB Államgazdasági és Külügyi 
Osztályának előterjesztésében megtárgyalta a „Függőben lévő pénzügyi és 
vagyonjogi kérdések a tőkés államokkal” című előterjesztést. Az előterjesztés 
felsorolta, hogy a kapitalista országok Magyarországgal szemben milyen címen és 
mekkora összegű kártalanítási igényt támasztanak, mely országokkal és mikor 
sikerült a vitatott pénzügyi-vagyonjogi kérdésekre pontot tenni és hogy Ausztriával, 
az USA-val és az NSZK-val 1963-ig miért nem történt meg a vitatott vagyonjogi 
kérdések lezárása.  
 
1963. december. Kádár János a hosszú lejáratú megállapodásban rögzített 
mennyiségen felüli pótlólagos anyagszállításra vonatkozó kérést ad át Ny. Sz. 
Hruscsovnak 1964-re és 1965-re vonatkozóan.  
 
1963. Az Építésügyi Minisztérium elkészíti az első, egységes koncepciójú 
településhálózat-fejlesztési elképzelését „Magyarország településhálózat-fejlesztési 
tanulmányterve” címmel.  
 
1963. Nyers Rezső 12 fős informális, személyes közgazdasági tanácsadó testületet 
szervez maga köré.  
 
1963. A Skoda árát 65 ezer Ft-ról 61 ezerre, a Moszkvicsét 70 ezerről 64 ezerre 
csökkentik és lehetővé teszik személygépkocsi hitelre történő vásárlást.   
 
1963. A KGST tagországok egyezményt kötnek az NGEB megszervezéséről. 
 
1963. Magyarország aláírja a Kingiszeppi Ammonfoszfát üzem KGST közös 
beruházással történő bányanyitásáról szóló egyezményt 15,6%-os magyar részvételi 
aránnyal.  
 
1963. december 5. Az MSZMP KB kibővített ülésén Nyers Rezső bejelenti, hogy 
Magyarország a rossz gabonatermés miatt mintegy 60 millió dollérért 500 ezer tonna 
kenyér- és 300 ezer tonna takarmánygabonát vásárol az USA-tól és nyugat-európai 
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tőkés országoktól. Az amerikai gabonavásárláshoz Eximbanki állami garancia mellett 
a Chase Manhattan Bank biztosított 30 millió dollár kölcsönt másfél év lejáratra, 5%-
os kamat mellett. A kölcsönnek a negyedét a gabona átvételekor kellett fizetni, 
további 25-25% a vásárlástól számított 6, 12 és 18 hónap múlva vált esedékessé 
 
1964. január 1. Moszkvában 300 millió transzferábilis rubel alaptőkével megkezdi 
működését a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank, a KGST országok 
közös pénzügyi intézménye.   
 
1964. február 5. Az SZKP KB levélben közli az MSZMP KB-val, hogy 1964-től 
nem adnak el gabonát Magyarországnak, mert tartalékot akarnak képezni, hogy ne 
kerüljenek még egyszer olyan kiszolgáltatott helyzetbe, mint 1963-ban, amikor – a 
jegyrendszer bevezetése nélkül – korlátozni kellett a belső fogyasztást és gabonát 
voltak kénytelenek vásárolni az USA-tól és más tőkésállamoktól. A Szovjetunió 
1953-ban és 1957-től 1962-ig minden évben adott el gabonát Magyarországnak és 
más szocialista országnak (e hét évben összesen 27 850 ezer tonnát), legtöbbet – évi 
1-2 millió tonnát – az NDK-nak és Csehszlovákiának.  
 
1964. február 20–22. Az MSZMP KB dönt a gépállomások gépjavító állomásokká 
történő átalakításáról. A KB támogatja a tsz-ek melléküzemági tevékenységének 
kiterjesztését, a különféle munkadíjazási és jövedelemelosztási módszereket, 
valamint a háztáji gazdálkodást. Elhatározza, hogy fokozatosan eltörlik a termelő-
szövetkezeti tervek jóváhagyásának rendszerét és megteremtik a szövetkezetek 
vállalati önállóságának pénzügyi feltételeit.  
 
1964. február. Megalakul a Magyar–Szovjet Gazdasági és Műszaki-Tudományos 
Együttműködési Kormányközi Bizottság. A bizottság magyar elnöke Apró Antal 
lett. Az indoklás szerint a bizottságra azért van szükség, mert a Szovjetunió a magyar 
külkereskedelemben olyan súlyra tett szert, amely egyszerű kereskedelmi 
módszerekkel tovább már nem, vagy csak nehezen fejleszthető, tehát szükség van az 
együttműködés fejlettebb formáinak (szakosodás, kooperáció) alkalmazására a két 
ország közötti kapcsolatokban. A nagy ipari objektumok megépítéséhez igényelt 
szovjet műszaki-technikai segítségnyújtás illetve a timföld-alumínium egyezmény 
szükségessé tette a két ország kormány közötti közvetlen levélváltásokat, 
tárgyalásokat.  
 
1964. február. Az MSZMP KB határozata szorgalmazza az állami lakásépítés 
tempójának gyorsítását.    
 
1964. március 14. Kádár János magyar és Todor Zsivkov bolgár pártvezetők aláírták 
azt a nyilatkozatot, amelyben szükségesnek ítélik meg magyar–bolgár közös 
vállalatok létrehozását. A javaslatot az MSZMP Politikai Bizottsága 1964. november 
3-i ülésének tárgyalási alapként elfogadta. Ennek alapján a Magyar–Bolgár Gazdasági 
és Műszaki-Tudományos Együttműködési Bizottság 1964. december 14-16 között 
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tartott ülésén két társaság létrehozásáról döntöttek. Az AGROMAS a zöldség, a 
gyümölcs és szőlőtermelés gépesítésével, az INTRNSMAS pedig az üzemen belüli 
szállítással és anyagmozgatással foglalkozott. A bolgár fél kérésére az üzemen belüli 
szállítás gépesítésével foglalkozó szófia kutató-tervező intézet közös tulajdonba 
került, amihez Magyarország 500 000 rubel hozzájárulást fizetett Bulgária hazánkkal 
szemben fennálló adóssága terhére. Az AGROMAS közös vállalat székhelye 
Budapest, az INTRANSMAS székhelye pedig Szófia lett. Ezen kívül felmerült még 
rádió- és félvezető gyártással és értékesítéssel foglalkozó közös magyar-bolgár 
vállalat létesítése is.  
 
1964. július 1. Létrejön az európai KGST országok közös vagonparkja, az OPW.  
 
1964. július 10. Bécsben parafálják a magyar–osztrák függő pénzügyi kérdések 
rendezésére vonatkozó megállapodásokat, az ezekkel kapcsolatos 10 levélváltást és 
a DGT nyugdíjasainak ügyét rendező szerződést. A Magyar Népköztársaság 87,5 
millió Schilling összegű kártalanítást vállalt az államosított osztrák vállalatok és más 
egyéb osztrák követelések fejében, míg Ausztria 65 millió Schillinget fizetett a 
magyar ellenkövetelések fejében. Így Magyarországnak két év alatt négy egyenlő 
részletben a különbözetet (22,5 millió Schillinget) kellett kifizetnie. A megállapodás 
magyar részről nem érintette a háború végén Ausztria területére kihurcolt javakat, 
ugyanakkor az osztrákok nem említették a Szovjetuniónak német vagyonként átadott 
magyarországi osztrák vállalatok ügyét.  
 
1964. július 11. Magyarország megállapodást ír alá Kanadával 125 ezer tonna 
kenyérgabona és 125 ezer tonna árpa vásárlásáról. 
 
1964. július 21. Az ÁGB Mechanizmus Bizottságot hoz létre, elnöke Nyers Rezső, 
tagjai Friss István és Párdi Imre. Alakul egy ugyancsak 3 tagú függetlenített titkárság 
is.  
 
1964. október 21. Az MSZMP Politikai Bizottsága úgy döntött, hogy Magyarország 
200 000 tonna takarmánygabonát vásárol a Szovjetuniótól. Kádár János a kérést 
október 23-i levelében tolmácsolta L. I. Brezsnyevnek, akit N. Sz. Hruscsov leváltása 
után választottak meg az SZKP új főtitkárának. A magyar párt- és kormány-
küldöttség 1964. november 6-12 közötti moszkvai tárgyalásain Brezsnyev megígérte 
Kádár Jánosnak, hogy teljesítik a magyar kérést. Az 1964. november 23-a és 
december 7-e között Moszkvában folytatott gazdasági tárgyalásokon Magyarország 
11 millió rubel értékben 200 000 tonna árpa és 14,5 millió rubel értékű többlet 
nyersanyag vásárlására kapott lehetőséget, ezen túl 1968–1970 közötti időszakra 
prolongáltak 25 millió rubel lejáró magyar hitelt.   
 
1964. november 21. A Szovjetunió és Magyarország között kormányközi 
egyezményt írnak alá 5 db egyenként évi 3600-4200 lakás felépítésére alkalmas 
házgyár szállításáról. Az egyezmény értelmében az első két házgyárat 1966/67-ben, 
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az ötödiket 1968/69-ben kell indítani. 1971. május 24-én a kormány 3203/1971. sz. 
határozatával Tordai Jenő külkereskedelmi miniszterhelyettest bízta meg annak az 
eredeti egyezménnyel kapcsolatos jegyzőkönyvnek az aláírásával, amelynek 
értelmében 1972-1975 között a szovjet fél műszaki közreműködésével három, 
egyenként 70-90 ezer négyzetméter/év kapacitású nagypaneles házgyárat építenek 
Magyarországon. 
 
1964. december 4. Aláírják az 1966-1970. évekre szóló zöldség-gyümölcs 
egyezményt, amelynek értelmében a Magyarországról a Szovjetunióba szállított friss 
zöldség és gyümölcs exportja az 1965. évi 16 ezer tonnáról 1970-re 160 ezer tonnára, 
a gyümölcs és zöldségkonzervek mennyisége pedig az 1965. évi 90 ezer tonnáról 165 
ezer tonnára emelkedik. Összes friss és konzerv gyümölcs, zöldség exportunknak 
1965-ben a 28%-át vette fel a szovjet piac, ez a részarány ennek az egyezménynek 
köszönhetően 1970-ben 48%-ra emelkedik.    
 
1964. Megalakul a MERKUR vállalat.  
 
1964. A KGST országok közötti kétoldalú elszámolást a transzferábilis rubelben 
lebonyolódó klíring-közösség jellegű, sokoldalú elszámolási rendszer váltja fel. A 
tartozások és követelések nyilvántartására felállítják a Nemzetközi Gazdasági 
Együttműködési Bankot. A gyakorlatban azonban az árucsere kétoldalú 
kiegyensúlyozásának korábbi rendszere lényegében semmit sem változik. 
 
1965. január 1. a mezőgazdaság állami és szövetkezeti szektorában 5519 felsőfokú  
végzettséggel rendelkező szakember dolgozik.   
 
1965. január. A KGST Atomenergiai Állandó Bizottsága ülésén megvizsgálták egy 
1000 MW-os magyarországi atomerőmű szovjet tervek alapján történő létesítésének 
a lehetőségét. 
 
1965. március. A személygépkocsi vásárlásnál bevezetik az előjegyzési rendszert. Az 
alig valamivel több, mint fél év alatt megkötött 34 ezer előjegyzés egy része 
spekulációs célú, ezért 1965. októberétől a kocsik árának 50%-át az OTP-nél letétbe 
kell helyezni. Az intézkedés hatására az előjegyzések száma 9472-re csökken.  
 
1965. április 29. Kádár János levele L. I. Brezsnyevhez, az SZKP főtitkárához. A 
levélnek két melléklete volt. Az egyikben az MSZMP vezetése egy sor nemzetközi 
politikai kérdésben (Vietnamnak nyújtandó magyar segély, Varsói Szerződés, 
Rapacki-Gomulka terv, magyar hadikiadások csökkentése) javasolt konzultációt. A 
másik mellékletben a magyar gazdaság megbomlott egyensúlyi helyzetére hivatkozva 
a két ország tervező szervei között addigra már lefolytatott előzetes 
tervkoordináción rögzített mennyiséghez képest 300 millió rubel értékű 
többletnyersanyag-szállítást, az 1966-1970 között esedékessé váló magyar 
hiteltörlesztés egy részének a prolongálását, illetve újabb beruházási hitelt kért 
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összesen 400 millió rubel értékben. Végül azt szerette volna elérni, hogy a 
GOSZBANK a nemzetközi pénzügyi helyzet váratlan romlása esetére a tőkés 
relációban eladósodott Magyarország számára adjon az 1963-ban már biztosított 
20 000 kg aranyon túl további 50 000 kg arany hitelfedezetet.  
 
1965. május 11. Az MSZMP Politikai Bizottságának az ülésére a KB Adminisztratív 
Osztálya és a Belügyminisztérium olyan előterjesztést készített, amely szerint a 
nyugati határon 1957-ben ismételten kiépített aknazár már nem működik hatásosan, 
ti. 1959. október 1. és 1964. október 1. között „csak” 31 fő esetében (az áthaladók 
6%-ánál) töltötte be „hivatását” és robbant fel az akna, ugyanakkor véletlen 
balesetben ez alatt az idő alatt 93 fő határőr sérült meg. A PB úgy döntött, hogy a 
nyugati aknazárat fel kell szedni és a helyébe jelzőrendszert kell építeni.  
 
1965. május 23-29. A Kádár János vezette magyar delegáció Moszkvában tárgyal az 
MSZMP első titkárának 1965. április 29-i levelében megfogalmazott kérdések 
teljesítéséről. A szovjetek a 300 millió rubel értékű pótlólagos anyagszállításból 120 
millió rubel többletszállításra vállalkoztak, a 400 millió rubeles magyar 
hitelkérelemből pedig 250 millió rubelt engedélyeztek. Arany hitelfedezetet a 
GOSZBANK nem adott, ellenben a Szovjetunió hajlandó volt nyugati bankjainál 
nyitott hitelkeretüket 60 millió dollárról 85-90 millió dollárra emelni, amelyből, mint 
készenléti hitelből az MNK szükség esetén aranyhoz juthatott, amit azonban a 
szovjet pénzügyi szervek felé hat hónappal a fedezet igénybevétele előtt jelezni 
kellett. Tudomásunk szerint sem az 1963-ban nyitott 20 000 kg aranyfedezetet, sem 
az 1965 után nyugati bankoknál lévő szovjet hitelkeretet Magyarország nem vette 
igénybe.   
 
1965. május 29. Egyezményt írnak alá a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió 
között a Dunai Kőolajipari Vállalat számára berendezések szállításáról. 
 
1965. július 1. A kétgyerekes családok családi pótlékát havi 75 Ft-ról havi 200 Ft-ra 
emelik, miközben a nagycsaládosok családi pótléka változatlan marad.  
 
1965. szeptember. Az SZKP KB plénumán úgy döntöttek, hogy az ipar és építőipar 
irányításában az év végéig a területi irányítási rendszerről visszatérnek az ágazati 
irányítási rendszerre.  
 
1965. október 20. Az SZSZSZK és az MNK aláírja az 1966–1970. évi hosszú 
lejáratú kereskedelmi megállapodást valamint az 1966-ra szóló árucsereforgalmi 
jegyzőkönyvet, amely az áruforgalom volumenét öt év alatt 5689 millió rubelben 
irányozza elő, ez az előző időszak forgalmának 74%-kos növekedését jelenti.  
 
1965. Lengyelország az EGK-val felveszi az ún. „technikai kapcsolatot”, ezzel de 
facto elismeri az integrációs tömb létét.  
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1966. január 1. Új rendelkezés lépett az egy évnél hosszabb lejáratú tőkés exporthitel 
nyújtásakor követendő, 1962. március 15-én a Külkereskedelmi és a 
Pénzügyminisztérium között aláírt megállapodás helyébe. A hitelkeretet 5 évnél 
rövidebb és 5 évnél hosszabb lejáratú hitelekre bontották és lejárat szerint külön 
csoportban tartották nyilván. A Külkereskedelmi Minisztérium az egyedi üzleteknél 
adható hiteleket 1,5 millió dollárig saját hatáskörben, 1,5-3 millió dollár között a 
Pénzügyminisztériummal való konzultálás, 3 millió dollárt meghaladó hitel esetében 
pedig a Pénzügyminisztériummal egyetértésben engedélyezhette. A hitel futamideje 
az áru jellegétől és a kötés volumenétől függően maximum 10 évig, kivételes esetben 
12 évig terjedhetett. A törlesztés megkezdéséig 1,5-2 évnél hosszabb türelmi időt 
(néhány kivételtől eltekintve) nem lehetett engedélyezni. A nyújtott céghitelek 
kamata általában 4-6%-nál nem lehetett alacsonyabb. A kormányhitelek kamatát a 
kormány ill. a GB határozta meg.  

 
1966. február 1. A kétgyerekes családok családi pótlékát havi 200 Ft-ról havi 300-ra, 
a háromgyerekesekét 360-ról 510-re stb. emelik.  
 
1966. március 2. Az MNB szakértői javasolják, hogy Magyarország csatlakozzon az 
IMF-hez és a Világbankhoz. 
 
1966 tavasza. PB határozat alapján Ajtai Miklós közli Bajbakovval, hogy 
Magyarország kész beruházási hitelt nyújtani az 1970 utáni szovjet kőolajszállítás 
mennyiségének emelése érdekében. 
  
1966. június 1. A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok családi pótlékra való 
jogosultságát kiterjesztik a gyermekek 14 éves koráig és a 2 gyermekes családok is 
jogosultak lettek havi 140 Ft (minden további gyermek után 70 Ft-tal növelt) 
pótlékra.  
 
1966. június 13-17. A magyar−szovjet tervhivatalok elnökeinek moszkvai 
találkozóján abban állapodnak meg, hogy július 6-15 között Budapesten szakértői 
tárgyalásokat kezdenek az 1970 utáni beruházási hozzájárulás kérdéséről.  
 
1966. december 28. Magyarország és Szovjetunió államközi szerződést ír alá két 400 
MW-os reaktorral működő magyar atomerőmű felépítéséről. Az I. blokknak az 
egyezmény értelmében 1975 végén, a másodiknak 1-2 évvel később kell indulnia. Az 
atomerőmű létesítésére a Szovjetunió 50 millió rubel erejéig (1 rubel 0,987412 
gramm tiszta arany) évi 2%-os kamatozású hitelt nyújt, amit a magyarok 10 év alatt, 
egyenlő részletekben hazai árukkal törlesztenek a hitel megfelelő részének 
felhasználását követő évtől kezdődően.  
 
1967. január 1. Bevezetik a gyermekgondozási segélyt, amit leginkább az 
alkalmazásban álló, viszonylag alacsony keresetű fizikai dolgozó nők vesznek 
igénybe. A 3/1967. Korm. sz. rendelet alapján az 1967. január 1-jén vagy ezt 
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követően született gyermek anyját havi 600 (tsz-tagnál, alkalmazottnál 500) Ft GYES 
illeti meg a gyermek 2,5 éves koráig. A szociális juttatás igénybevételének az a 
feltétele, hogy az anya a szülést megelőző 1,5 évben 12 hónapig munkaviszonyban 
álljon. Nehezen feloldható ellentmondás keletkezett abból, hogy a segély 
folyósításának felső korhatára a gyermek 2,5 éves kora, ugyanakkor az óvodába való 
beíratás alsó határa 3 év volt.   
 
1967. április. A Földművelésügyi és az Élelmiszeripari Minisztérium összevonásával 
megalakult a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium.  
 
1967. május 26.  A Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság 
között aláírt egyezmény értelmében magyar fiatalok 2-3 évig az NDK-ban 
dolgozhatnak. A tervek szerint 1967-ben 1000-2000, 1968-70-ben évente 4-5000 fő 
dolgozik néhány évig az NDK-ban. Ugyanezen a napon írták alá az első csoport 
kiutazását szabályozó, az egyezmény mellékletét képező jegyzőkönyvet is, amely 
szerint az első 1250 szakmunkásból és 125 mérnökből álló turnus szervezetten, 1967. 
november 16-án utazik az NDK-ba.  
 
1967. május 27. Megjelenik a tsz-tagok háztáji állattartásáról és a háztáji termelés 
fejlesztéséről szóló 13/1976 (V. 27). MT számú és a 19/1967. (V. 27.) MÉM számú 
rendelet.  
 
1967. június 5-8. Párdi Imre és Bajbakov tárgyalásokat folytat az 1970. évi szovjet 
kőolajszállítások feletti 2,5 millió tonna többletnyersolaj 1975. évi szállításáról illetve 
az ezért fizetendő magyar beruházási hozzájárulásról.  
 
1967. augusztus 18. Hatályba lépett az 1964-ben aláírt magyar–osztrák vagyonjogi 
megállapodás.  
 
1967. október 6. Megállapodást írnak alá, amelynek értelmében az MNK 1968-ban 
a korábban adott 2 millió rubeles segélyen túl további 15 millió rubeles térítésmentes 
katonai segítséget nyújt a VDK-nak és három évre vállalja 1000 fő kiképzését.  
 
1967. december. Kormánymegállapodást ír alá Magyarország arról, hogy a 
Szovjetunió a hazánkba irányuló kőolajexportot az 1970. évi 4 millió tonnáról 1975-
re 6,5 millió tonnára emeli.  
 
1967. A 3270/1967. Korm. sz. határozat 2. pontja előírja, hogy az úthasználók – 
esetleg külön pénzügyi alap létesítésével – fokozottabb mértékben járuljanak hozzá 
az úthálózat fenntartási és fejlesztési költségeihez. Felmerül további pénzügyi 
források (pl. külföldi hitelek stb.) igénybevételének lehetőség is.  
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1967. Az Országgyűlés elfogadja a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről szóló 
1967. évi III., valamint a földtulajdon és földhasználat továbbfejlesztéséről szóló 
1967. évi IV. sz. törvényt.  
 
1967. megalakul a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa és annak megyei 
szervezete.  
 
1968. január 1. A Gazdaságpolitikai Bizottság határozata alapján az IKKA akció 
lebonyolítását Monimpex Külkereskedelmi Vállalattól az OTP vette át. Az IKKA 
ekkor 21 országban 31 főügynökséggel és kb. 300 ügynökkel dolgozott. A 
főügynökök 10% jutalékért szervezték a kuncsaftokat. Az OTP (az öröklakások és 
személyautók értékesítésén ill. kis mennyiségű, nem kereskedelmi jellegű árucikkek 
beszerzésén kívül) közvetlen áruüzlettel nem foglalkozott. A kedvezményezettek a 
külföldi adományok értéke alapján 1 dollár=30 Ft értékben utalványt kapnak, amit 
az OTP fiókokban készpénzre válthattak, illetve a kijelölt üzletekben (Centrum 
Áruházak, Csemege boltok, KERAVILL üzletek) hiány- vagy luxuscikkeknek 
számító áruk vásárlásra használhattak. Ebben az évben 1968. szeptember 30-ig 
külföldi adományozóktól 7744 ezer dollár érkezett Magyarországra. Az akció 
költsége – ügynökök jutaléka, az áruk értéke stb. – ugyanebben az időben 1646 ezer 
dollárt tett ki, így az IKKA akció tiszta haszna 1968 első háromnegyed évében 6098 
ezer dollár volt. Az akció keretében egy dollárt 33,66 Ft-ért „termelt ki” a magyar 
gazdaság.  
 
1968. január 1. Lengyelországban az iparvállalatok meghatározott körét önálló 
export- és importjoggal ruházták fel, így a külkereskedelem állami monopóliumán 
némi rés keletkezik.  
 
1968 eleje. Magyarország felveszi az EGK-val a technikai kapcsolatot. Ez azt jelenti, 
hogy bár a Közös Piacot de jure továbbra sem ismerik el, de facto azonban 
tudomásul veszik és reális valóságként kezelik létezését. 
 
1968. április. A Gazdasági Bizottság határozata alapján több minisztérium és a KSH 
képviselőiből Számítástechnikai Tárcaközi Bizottság alakul a hazai számítástechnika 
fejlesztésére.  
 
1968 tavasza. Nitta úrnak, a szocialista országokkal folytatott kereskedelem japán 
bizottsága alelnökének magyarországi látogatása során felmerült egy magyarországi 
japán gépkocsi-összeszerelő üzem létesítésének ötlete. A témát 1968-ban több ízben 
és különböző szinteken tárgyalták.  
 
1968. június 25. Magyarország és a Közös Piac parafálta azt a megállapodást, 
amelyben hazánk garanciát adott arra nézve, hogy a Közös Piac országaiba szállított 
magyar sertéshús esetében betartja a Bizottság által megállapított ún. zsilipárat, amely 
azt biztosította, hogy a közösségen kívülről érkező mezőgazdasági cikkek 
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alacsonyabb ára ne teremtsen konkurenciát a közös piac agrártermelői számára. A 
zsilipárak és a közösségen belül alkalmazott ún. alapárak közötti különbözetet a 
Bizottság a közös mezőgazdasági kassza számára lefölözte. Azon országokkal 
szemben, amelyek nem vállalták a zsilipárak és a lefölözés intézményét, a Brüsszeli 
Bizottság a normál lefölözésen kívül pótlefölözést is alkalmazott, amely a 
megegyezés kötésének idején a közösség piacára érkező sertéshús esetében mintegy 
125 dollár volt tonnánként. Magyarország a Közös Piaccal történő szerződés révén 
a pótlefölözést elkerülte. Az egyezményt a Közös Piac bizottsága 1968. július 20-án 
léptette életbe. Hasonló megállapodást kötött Lengyelország is a Közös Piaccal.  
 
1968. július 1. Az EGK az eredetileg kitűzött határidőnél másfél évvel korábban 
vámunióvá alakult. 

 
1968. július 1. A termelőszövetkezeti tagok családi pótlékra való jogosultsági 
feltétele azonossá válik a munkás-alkalmazotti családok igényjogosultsági 
feltételével.  
 
1968. augusztus 13-16. Magyar kezdeményezésre a KGST-tagországok 
kereskedelempolitikai főosztályvezetői értekezletet tartottak Moszkvában a Közös 
Piaccal való kapcsolat felvétele ügyében. A szovjet, az NDK, a lengyel és bolgár 
álláspont kifejezetten merev és elutasító volt, Románia csak információ- és 
véleménycsere érdekében vett részt a tárgyaláson. A magyarok abban egyet értettek 
a többi KGST-tagállammal, hogy a Közös Piaccal történő diplomáciai 
kapcsolatfelvétel nem időszerű, egyébként azonban azt az álláspont képviselték, 
hogy mivel a vámunió életbe lépése után egy sor kérdésben (vámpolitika, közös 
agrárpolitika) az egyes országok helyett a Közös Piac szervei döntenek, ezért ezekben 
a kérdésekben Brüsszellel kell tárgyalni és megegyezni. Magyarország elsősorban a 
sertés, illetve főként a vágómarha és marhahús export ügyében volt érdekelt. A 
megbeszélésen végül közös álláspont alakult ki és KGST dokumentumban először 
rögzítették azt, hogy egyes országok kapcsolatot tartanak fenn a Közös Piac 
szerveivel. A dokumentum rögzítette azt a valós tényt, miszerint a kompetencia a 
kereskedelempolitika egyes kérdéseiben a Közös Piac szerveihez ment át és ezeken 
a területeken kétoldalú tárgyalások a továbbiakban már nem lehetségesek. Ez a 
dokumentum nem „technikai” kapcsolatról, hanem „kapcsolatról” beszélt és nem a 
Közös Piac „hivatalos” elismerését, hanem „diplomáciai” elismerését zárta ki.  
 
1968. október 24. Magyarország és a Szovjetunió 1969-1975 közötti időszakra 
egyezményt kötött, amelynek értelmében hazánk 1969-től a Fiat cégtől vásárolt 
licenc alapján a Togliatti Autógyárban készülő VAZ 2101 típusú személyautókhoz 
18 féle alkatrészt, részegységet szállít fokozatosan emelkedő mennyiségben, 
amelynek az értéke 1972-ben 300 000 db személyautóhoz szükséges mennyiség 
elérése után évi 14,5 millió rubelt tesz ki. A Szovjetunió ugyanilyen értékben (a 
részegység szállítás felfutása után évi 12 200-13 000 db) Zsiguli személyautót szállít 
cserébe Magyarországnak. Az egyezmény értelmében 1969 és 1972 között szállított 
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magyar alkatrészekért cserébe Magyarország 61 500 személyautót kap a 
Szovjetunióból. Az egyezményben érintett magyar vállalatok 18-féle terméket (a 
Mechanikai Mérőműszerek Gyára műszerfalat és gumiabroncsnyomás-mérő 
manométert, a Veszprémi Bakony Művek ablaktisztítót, gyújtásmegszakítót, 
kormányzáras gyújtáskapcsolót, kürtöt, a Videoton autórádiót, az Egyesült Izzó 
autóreflektor lámpát, az Elzett különféle zárakat és kilincseket) szállít.  
 
1968. november 3. A GYES három évre történő kiterjesztéséről szóló OT 
előterjesztés vitája során a Munkaügyi Minisztérium részéről az óvoda építési terhek 
csökkentésére felmerült a „maszek” óvodai hálózat állami támogatással történő 
kiépítése, az OT szerint azonban ez a javaslat „nincs kellőképpen kidolgozva”.  
 
1968. december 22. A Budapest–Újszász–Szolnok vasúti vonalon Sülysáp és Mende 
állomások között Mende állomás forgalmi szolgálattevőjének téves intézkedése 
folytán egy mentesítő személyvonat tehervonattal ütközött. A vasúti katasztrófában 
43 fő vesztette életét és 74 utas sebesült meg. A tragédiát az emberi figyelmetlenség 
mellett az okozta, hogy a forgalomnak éppen akkor átadott második vágánypáron 
Mende és Sülysáp között a vasúti biztosító berendezés még nem volt kiépítve.  
 
1969. február. Az angol Wimpey cég képviselői felkeresik a Magyar Külkereskedelmi 
Bankot és érdeklődnek egy eseteleges magyarországi autópálya építésbe való 
bekapcsolódás lehetősége felől.   
 
1969. február 11. Varsóban 1971–1975-re vonatkozó magyar–lengyel egyezményt 
írnak alá évi 80 ezer tonna magyar timföld szállításáról, amelyért a lengyelek évi 
17 500 tonna kohóalumínium tömböt szállítanak vissza. A két termék árának 
különbözetével a KGST árelv alapján számolnak el egymással. Az egyezmény az 
MNK-ból Lengyelországba irányuló évi 60 ezer tonna timföldön felül értendő. Igaz, 
ezért az MNK 1971–75 között „kemény” árukat vár el cserébe a lengyelektől.   
 
1969. február 20. Az MNK és a SZU kormány egyezményt írt alá gázfeldolgozó 
üzem számára berendezés szállításáról. 
 
1969. július 4. Az Ausztriával aláírt egyezmény lehetővé tette, hogy az osztrák 
nagykövetség az addig felhalmozódott (és korábban nem transzferálható) 
vízumdíjakat forintban Magyarországon épületek vételére, karbantartására 
fordíthassa, ill. az 1969. július 1-je után Ft-ban keletkezett vízumdíjat schillingben 
transzferálhassa. Magyarország cserébe 4 millió Schilling kedvező kamatozású hitelt, 
a bécsi magyar bank (Central Wechsel und Creditbank AG) pedig takarékbetét 
gyűjtési engedélyt, valamint az osztrák vízum árának leszállítását kapta.   
 
1969. július 9. Magyarország hivatalosan bejelenti csatlakozási szándékát a GATT-
hoz. A GATT 15 ország és a Közös Piac részvételével létrehoz egy bizottságot a 
magyar csatlakozás tárgyalására.  
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1969. július 18. Dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari miniszter feljegyzést készített 
Nyers Rezső PB tag, KB titkár részére a Nissan konszernnel történő 
személygépkocsi-összeszerelő üzem magyarországi létesítéséről.  
 
1969. augusztus. A Magyar Külkereskedelmi Bank vezetésével üzletemberekből és 
szakértőkből álló delegáció tárgyal Olaszországban a FIAT céggel magyarországi 
fizetős autópálya építésben való olasz részvételről.  
 
1969. szeptember 19. A Szovjetunió és Magyarország egyezményt ír alá Barátság II. 
kőolajvezeték építéséről.  
 
1969. december 1-11. Tárgyalások a japán Nissan Motor Company Ltd. céggel évi 
63 ezer db kapacitású magyarországi gépkocsi összeszerelő üzem létesítéséről. A 
japán delegáció véleménye szerint az üzem telepítésére Győr környéke volna a 
legmegfelelőbb.  
 
1969. december 31. Átadják a Finta József tervei alapján, osztrák hitelből épült 
Duna Intercontinental szállodát, a Duna-parti szállodasor első épületét. 
1969. Kormányrendelet 40 ezer Ft-ról 80 ezer Ft-ra emeli a társasházépítéshez 
felvehető 2%-os kamatozású kölcsönök felső határát.   
 
1969. Az OTP új szolgáltatásként bevezeti a lakossági devizaszámlát, amelyre azok a 
magyar állampolgárok helyezhetik el valutáik meghatározott részét, akik szellemi 
tevékenységért vagy egyéb munkájukért devizában kapnak tiszteletdíjat vagy fizetést. 
A lakossági devizaszámlára elhelyezett összegeket utazásra és külföldi vásárlásokra 
lehetett felhasználni. 1969. december 31-ig az OTP-nél 2315 ilyen számlát nyitottak, 
amelyre 16 millió Ft értékű devizát fizettek be.  
 
1970. április 1. A Gazdasági Bizottság magyarországi autópálya külföldi 
kooperációban történő építésének lehetőségéről tárgyal, de döntés nem születik.   
 
1970. március 12. A kormány 3098/1970. számú határozatával jóváhagyja az 
alumíniumipar 1971–1985 évekre szóló központi fejlesztési programját, amelyben 
830 ezer tonnás timföldtermelést és 3 millió tonnás bauxittermelést irányoztak elő.  
 
1970. április 2. ¾ évvel a határidő előtt üzembe helyezik a Metró első, Fehér út–
Deák tér közötti szakaszát.  
 
1970. április 20. Az Iparfejlesztési Bizottság ülésén felvetődik a hazai 
személygépkocsi-gyártás elindítása, mivel a többi szocialista ország elsősorban 
középes hengerűrtartalmú autók gyártását kívánja fejleszteni, ezért kis autókból 
hiány lesz.  
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1970. július 3. A magyar és a szovjet kormány módosítja a magyar atomerőmű 
építéséről szóló 1966. december 28-án aláírt egyezményt. Ennek értelmében a 
magyar atomerőmű kapacitása 1900−2000 MW lesz, első két blokkja 440–440 MW, 
VVER típusú, a második egység 1000 MW, az első blokkot 1980-ban, a teljes 
kapacitást 1985-ig helyezik üzembe. 
 
1970. szeptember 15. Magyarország egyezményt ír alá a Szovjetunióval olefinek és 
az abból készített termékek kooperációs előállításáról.  
 
1970. szeptember 28. Az Iparfejlesztési Bizottság ülésén „Az iparfejlesztés távlati 
koncepciója 1970–1980” című munkaanyagot vitatják meg. A bizottság egyet értett 
a hazai személygépkocsi gyártás megteremtésével főleg azért, mert ez az egész 
gépipar dinamizálását szolgálná.  
 
1971. június 28. A MFMPK 3248/1971. sz. határozatával megbízta Tordai Jenő 
külkereskedelmi miniszterhelyettest, hogy a Szovjetunióval kőolajfinomító építésére, 
12 ezer tonna maleinsavhidrát gyártását lehetővé tévő üzem valamint egy speciális 
rádióállomás építésében műszaki együttműködésről szóló egyezményt aláírja.  
 
1971. november 28. A kormány a 2038/1971. (XI. 28.) sz. határozatával jóváhagyta 
a Számítástechnikai Központi Fejlesztési Programot 
 
1971. A Minisztertanács jóváhagyja az új Országos Településhálózat-fejlesztési 
Koncepciót, amely funkcionális alapon hierarchizálja a településeket.  
 
1971. Az Országgyűlés elfogadja a szövetkezetekről szóló 1971. évi III. számú 
törvényt, amely valamennyi szövetkezetet önállóan gazdálkodó vállalatnak ismer el 
és termelési profilja kialakításában nagyfokú önállóságot biztosít számukra. A 
törvény deklarálja, hogy a szövetkezet „a szocialista gazdálkodás egyik −az állami 
vállalattal egyenrangú − vállalati formájává fejlődött”.  
 
1971. a beruházási feszültségek enyhítésére beruházási stopot rendelnek el.  
 
1971. Leértékelik a dollárt.  
 
1972. február 3. A Gazdasági Bizottság ülésén felhatalmazzák az illetékeseket, hogy 
kezdjenek tárgyalásokat a magyar autópálya egy részének külföldi kooperációban 
történő megépítéséről.  
 
1972. február 4. A MFMPK 3049/1972. sz. határozatában felhatalmazta Tordai 
Jenő külkereskedelmi miniszterhelyettest, hogy az 1971. utáni években szállítandó 
uránérc koncentrátum ára tárgyában folytatott magyar–szovjet tárgyalások 
eredményeként létrejött jegyzőkönyvet aláírja. 
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1972. július 12. Egyezményt írnak alá az uszty-ilimszki cellulózkombinát építésében 
való magyar részvételről. A magyar fél hazai termékekben nyújt beruházási hitelt a 
Szovjetuniónak, amelynek az ellenértékét a partner 12 év alatt a kombinát 
termékeivel egyenlíti ki.   
 
1972. október 3. A 28/1972. (X. 3.) PM sz. rendelet a termelő szférában ugyan nem, 
de azon kívül lehetővé tette tőkés vegyesvállalatok alapítását a fejlesztés, 
kereskedelem és egyéb szolgáltatás terén úgy, hogy a külföldi tulajdonos többségi 
részesedést nem szerezhetett. Nem véletlen, hogy ilyen feltételek mellett 1977-ig 
mindössze három vegyes társaság (VOLCOM – HUNGARY Kft., RADELCOR 
Kft. és SICONTACT Kft.) alakult néhány millió Ft törzstőkével. Az első a Volvo 
egyik terepjárójának hazai gyártását, a második amerikai tőkével orvosi és egyéb 
műszerek előállítását, a harmadik pedig műszaki és kereskedelmi tanácsadást és 
számítástechnikai szolgáltatás nyújtását tűzte ki célul. 1977-ben a három jogilag 
működő vegyes társaságból kettő lényegében még az előkészületek fázisában volt, a 
harmadiknál pedig mind a két fél a szerződés felmondását fontolgatta. Nem volt 
jobb a helyzet a magyarok külföldi vállalkozásban való részvétele terén sem. 1976. 
december 31-én 32 magyar vállalat összesen 93 külföldi gazdasági vállalkozásban volt 
érdekelt, ebből 85 működött, 2 szünetelt, 6 megszűnés alatt állt. Ebből 71 Nyugat-
Európában (22 Ausztriában, 18 az NSZK-ban, 9 Angliában) volt bejegyezve, ahol 
nagyon liberálisak voltak a jogszabályok, szinte korlátlanul lehetett külföldinek 
vállalatot alapítani. Ágazati megoszlás szerint 52 a kereskedelmi, 14 termelő és 
kereskedelmi, 10 közlekedési, 4 mezőgazdasági termelési rendszert értékesítő, 5 
idegenforgalmi és vendéglátó volt, 2 a bankszektorban és 6 egyéb területen 
működött. Az külföldi vállalkozásban lekötött összes magyarországi tőke 1976. 
június 30-án kereskedelmi árfolyamon 489 millió Ft-ot tett ki.  
 
1972. november. Az MSZMP KB ülése, ahol szentesítették a reformok már 
korábban elkezdett megakasztását.  
 
1972. november. Ötéves árucsereforgalmi egyezmény aláírása Ausztriával. Ebben 
az egyezményben az osztrákok a nyugati országok közül elsőként vállaltak 
kötelezettséget arra, hogy 1975. január 1-jétől kezdve a magyar áruk Ausztria 
területére minden mennyiségi korlátozás nélkül, a GATT-országokhoz hasonló 
módon bejuthatnak.  
 
1972. A tervgazdálkodás kezdetének 25. évfordulóján az Országgyűlés megalkotja a 
népgazdasági tervezésről szóló 1972. évi VII. törvényt.  
 
1972. Döntés születik 50 nagyvállalat „kiemeléséről” és külön kezeléséről.  
 
1973. január. Vályi Péter levéltervezete M. A. Leszecskónak, a Szovjetunó 
Minisztertanácsa elnökhelyettesének, amelyben az első atomerőmű 2x880 MW-ra 
tervezett teljesítményét 1980−1985 között 4000 MW-ra kéri bővíteni.  
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1973. július 1. A felszámolás szélére került Vörös Csillag Traktorgyárat 
beolvasztották a Rába Magyar Vagon- és Gépgyárba.   
 
1973. július 7. Aláírják a FIAT licence alapján Lengyelországban 1974-ben kezdődő 
600 cm3-es kis Polski gyártásával kapcsolatos magyar kooperációs szerződést. A 
magyar partner a gépkocsi értékének 3,78%-át kitevő 6 alkatrészt és részegységet 
(gyújtáselosztót, kürtöt, ablaktörlőt, feszültségszabályozót, sebességmérőt, komplett 
dugattyút stb.) szállít, amelyért cserébe 1975-től folyamatosan növekvő számú, 1978-
ben kb. 5700 gépkocsit kapunk.  
 
1973. Kidolgozzák Magyarország első, hosszú távú népesedéspolitikai koncepcióját.  
 
1973. A magyar kormány az USA, Olaszország és Svájc irányában elismeri a II. 
világháború utáni államosításból adódó kártalanítási kötelezettségét.  
 
1973. Ismét leértékelik a dollárt.  
 
1973. Magyarország tagja lesz a GATT-nak.  
 
1974. február 14. A Minisztertanács határozatot hoz a bős-nagymarosi vízlépcső 
megépítéséről.  
 
1974. február 28. Aláírják a Vinyica-Albertirsa 750 kV-os vezeték építéséről szóló 
megállapodást. A románok az aláírás előtt visszaléptek, ezért a román beruházási 
terheket a magyarok vették át a Romániának garantált 100 MW-os szállítás fejében.  
 
1974. március 19-20. Az MSZMP KB ülésén leváltják KB titkári tisztségéből a 
reform „atyját”, Nyers Rezsőt és Aczél Györgyöt, a KB ülés utáni napon 
miniszterelnök-helyettesi tisztségéből Fehér Lajost és Ajtai Miklóst.  
 
1974. június 18-21. A KGST szófiai ülésszakán egyezményt írnak alá az orenburgi 
gázlelőhely közös kitermeléséről és gázvezeték építéséről.  
 
1974. augusztus 1. Megkezdik a Paksi Atomerőmű első két reaktorblokkjának az 
építését. Az üzemszerű termelés az első blokkban 1983. augusztus 10-én, a 
másodikban 1984. november 14-én kezdődött. A két blokk együtt 913 MW 
teljesítményű.   
 
1974. szeptember 1. A világpiacon bekövetkezett olajárrobbanás hatására 25%-kal 
emelik a tüzelőanyagok és 40%-kal a benzin árát.  
 
1974 október. A Győri Magyar Vagon és Gépgyár szerződést írt alá az amerikai 
Steiger céggel a Cougar II. típusú erőgépek közös gyártására. A Rába-Steiger 
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nehéztraktorok gyártásával kapcsolatban a Rába traktor futóművek szállítását kezdte 
meg az Egyesült Államokba.  
 
1974. november. Kiegészítik a magyar–lengyel Polski-Fiat 126p kooperációra 
vonatkozó egyezményt. A magyar ipar (főleg a Bakony Művek) az évi 150 ezer db 
alkatrész helyett 200 ezer db-ot szállít, amiért cserébe kb. 1100 gépkocsit kapunk.  
 
1974. Megszületik az 1974. évi III. törvény a külkereskedelemről, amely továbbra is 
deklarálja a külkereskedelem állami monopóliumát.  
 
1974. Magyarország megállapodást ír alá a Szovjetunióval, miszerint beruházási 
hozzájárulás ellenében 1982/83-tól a Szovjetunió évi 300 000 tonna többletvasércet 
szállít hazánknak.  
 
1975. március 16. Beregdarócnál összekötik a Barátság kőolajvezeték magyar és 
szovjet szakaszát.  
 
1975. március 17-22. Az MSZMP XI. kongresszusán meghirdetik a „fejlett 
szocialista társadalom” felépítésének programját. A politikai bizottságból kimarad 
Fehér Lajos, Kállai Gyula és Nyers Rezső.  
 
1975. április 10-11. Az Országgyűlés tavaszi ülésszakán elfogadják a társadalom-
biztosítási törvényt, állampolgári joggá válik az ingyenes orvosi ellátás. 
 
1975. május 15. Fock Jenő helyett Lázár Györgyöt nevezik ki a Minisztertanács 
elnökévé.  
 
1975. július 3. Az M7-es autópálya Székesfehérvár−Balatonvilágos szakaszának 
átadásával gyorsforgalmi összeköttetés létesül a főváros és a Balaton között. 
 
1975. október 3. Pakson leteszik az atomerőmű alapkövét.  
 
1975. december 13. Győrött az Adyvárosban átadják a 15 éves lakásépítési program 
keretében elkészült egymilliomodik lakást.  
 
1975. A KGST országok elfogadják a szocialista nemzetközi vállalat alapításának az 
elvi lehetőségét, de egyidejűleg elutasítják azt, hogy ezek szupranacionális (államok 
fölötti) nemzetközi trösztként funkcionáljanak. A jogi deklaráció ellenére alig jön 
létre ilyen intézmény, közös szocialista nemzetközi vállalat csak elvétve alakul.  
 
1975. A mezőgazdaságban felhasznált ipari eredetű anyagok a halmozatlan termelési 
érték 49,5%-át, a nettó termelési érték 75,0%-át teszi ki.  
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1976. január 1. A magyar és a tőkés világpiaci árszínvonal eltérő ütemű növekedése 
miatt a tőkés valutákhoz képest a forintot átlagosan 8%-kal felértékelték. Az eddig 
változatlan transzferábilis rubel árfolyamát pedig 12,5%-kal mérsékelték. Ugyancsak 
1976. elejétől felfüggesztették az aranyparitáson alapuló devizaforint jegyzését és a 
konvertibilis valuták cseréjénél kereskedelmi és nem kereskedelmi árfolyamokat 
alkalmaztak.  
 
1976. február 4. A Szovjetunióval aláírt egyezmény értelmében Magyarország 
1976−1980 között az öt évre aláírt árucsere-forgalmi és fizetési egyezményben 
előirányzott volumenen felül további mintegy 220 millió rubel értékű műszert és 
Leningorszkan egy komplett műszergyárat szállít a Szovjetuniónak. Ennek fejében 
hazánk 1976 és 1980 között 200 ezer tonnáról indulva 1 millió tonnára növekvő 
kőolajat, 80 ezer tonnáról indulva 400 ezer tonnára növekvő motorbenzint és 120 
ezer tonnáról indulva 600 ezer tonnára növekvő gázolajat kap a hosszú lejáratú 
egyezményben rögzített mennyiségeken felül. A többlet kőolajszállítás mennyisége 
összesen 3 millió tonna.  
 
1976. március 26. Magyar–szovjet egyezmény értelmében a Szovjetunió magyar 
gabonáért cserébe dollár elszámolás alapján kőolajat és párlatokat szállít 
Magyarországra. Az egyezmény 10 évre szólt, a szállítási mennyiségeket ebben az 
egyezményben 1980-ig határozták meg. 1976 és 1980 között évi 500 ezer tonnáról 1 
millió tonnára növekvő (összesen 3,4 millió tonna) kőolaj, 200 ezer tonnáról induló 
és 300 ezer tonnára növekvő (összesen 950 ezer tonna) gázolaj és 1977-től 1980-ig 
minden évben 100 ezer tonna (összesen 400 ezer tonna) autóbenzin 
többletszállításban egyeztek meg.  
 
1976. szeptember 23. A RÁBA Magyar Vagon- és Gépgyár 10 évre szóló 
licencszerződést kötött az IHC (USA) társasággal Cyclo vetőgép gyártására és 
értékesítésére. Az amerikai licenc alapján készített kukorica és szójavetőgépek 
sorozatgyártása 1978-ban indult.  
 
1976. december 30. Az Állami Tervbizottság jóváhagyja a Bicskei Gyűjtőhőerőmű 
és az ezt kiszolgáló eocén bányák építési programját. A tervek szerint a hőerőmű első 
blokkja 1982. június 1-jén, az utolsó 1986-ban adna áramot az országos rendszernek.  
 
1976. Szovjet−magyar relációban kezdetét veszi az olajat-gabonáért akció.  
 
1977. január 1. A Budai Várban megnyílt a Hilton Hotel.  
 
1977. március 24. A kormány 3099/1977. sz. határozata a külföldi részvétellel 
megvalósuló közös vállalatokkal kapcsolatos feladatokról. A minisztertanács a fejlett 
technika, korszerű termelésszervezési eljárások elsajátítása, szélesebb piaci bázis 
megteremtése „és külső források bevonása” céljából indokoltnak tartotta külföldi 
részvétellel működő közös vállalatok alapítását. A korábbi, 1972. évi szabályozástól 
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eltérően „néhány esetben” lehetővé tették, hogy pénzügyminiszteri engedéllyel – a 
hazai vállalat „irányító szerepének fenntartásával”, azaz a tulajdoni hányad 51%-ának 
biztosításával – a külföldi fél a termelő vállalatok megfelelően elkülönített szervezeti 
egységeibe a magyar vállalattal közvetlenül is társuljon. A banki és egyéb szolgáltatói 
területen a külföldi befektető – pénzügyminiszteri engedéllyel – tulajdoni többséget 
is szerezhetett.  
 
1977. Az MSZMP KB 1977-ben elfogadja a második 15 éves lakásépítési programot, 
amelynek keretében 1990-ig 1,3-1,4 millió – a korábbiakhoz képest nagyobb 
alapterületű –lakást terveztek építeni. A lakásépítésben változatlanul az volt az 
elsődleges feladat, hogy minden család önálló lakáshoz juthasson, ez az előrejelzések 
szerint maradéktalanul (főleg a fővárosban) csak 1990 után érhető el.  
 
1977. A Rába Magyar Vagon- és Gépgyár az 1976. szeptember 23-án kötött 
együttműködési megállapodás keretében megkezdte az IH futóművek és 
részegységek szállítását az amerikai cégnek.  
 
1977. Az Országgyűlés elfogadja az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvényt.    
 
1978. március 21. A Politikai Bizottság az MSZMP KB Közigazgatási és 
Adminisztratív Osztály előterjesztésében tárgyalja a külföldre utazásról és az 
útlevelekről szóló törvényerejű rendelet alapelveit. Az előterjesztésből kiderül, hogy 
a kérdésre vonatkozó 1963. évi 4. tvr. hatálybalépésétől 1977 végéig 36 400 fő (1971-
ben pl. 3500 fő, 1973-ban 2890 fő, 1976-ban 1600 fő) maradt kint jogellenesen, 
arányuk a tőkés országokba utazók között 1970-ben volt a legmagasabb, 2,2%. 1945-
től 1963-ig az engedély nélkül külföldre távozottak közül mintegy 50 ezer magyar 
állampolgár (zömmel 1956-os menekült) tért haza. Az 1963. évi 4. tvr. után 
jogellenesen kint maradó 36 400 főből kb. 1400 tért vissza Magyarországra. A 
külföldre utazó magyar állampolgárok száma az 1971. évi 1 083 000-főről 1977-re 
4 685 000 főre emelkedett, leginkább az európai szocialista országokba utazó 
magyarok száma nőtt (867 ezerről 4,3 millióra). Ebben a relációban 1977-ben az 
útlevélkérelmek 0,23%-át utasították el.  Ugyanebben az időszakban (1971 és 1977 
között) 216 ezerről 322 696-ra nőtt a tőkés országokba utazó magyarok száma. Az 
nyugati útlevelek engedélyezésének különös szigorára vall, hogy ebben a relációban 
a kérelmezők 10-11%-át valamilyen kizáró ok alapján eleve el lehetett volna utasítani, 
de alapos mérlegelés után a hatóságok „jóindulatának” köszönhetően végül a 
kérelmezőknek „csak” 4-5%-át utasították el, mégpedig mintegy 25-30%-ban azért, 
mert hozzátartozójuk a kiutazási szándékot megelőző 5 éven belül disszidált. Ezt a 
kritériumot az 1978.évi előterjesztés már túl szigorúnak tartotta és enyhítését 
javasolta. Az akkori szabályok szerint magyar állampolgárok látogató útlevéllel 
kétévente, egyéni és társas utazás keretében háromévente utazhattak Nyugatra.   
 
1978. július 7. A Rába Magyar Vagon- és Gépgyár hosszú távú együttműködési 
szerződést kötött az amerikai EATON céggel.  
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1979. január 1. Magyarországon a tőkés áruforgalomban alkalmazott ún. 
kereskedelmi valutaárfolyam 1968 óta duplája volt a döntően turistaforgalomban 
használt nem kereskedelmi valutaárfolyamnak. Ezen a napon a konvertibilis valuták 
kereskedelmi és nem kereskedelmi árfolyama közötti különbség a nem kereskedelmi 
valutaárfolyam 15%-os emelésével csökkent. Ez volt az első jelentős lépés a 
konvertibilis valuták egységes forintárfolyamának és ezzel együtt a hazai valuta 
részletes konvertibilitásának a megteremtése felé.  
 
1979. január 1. Ausztriával megszűnt a vízumkényszer.  
 
1978. december. Az MSZMP KB ülésén megkezdődik a gazdaságpolitikai irány-
váltás, a gazdasági növekedés ütemét (részben a lakosság életszínvonalát és 
fogyasztását is) a külgazdasági egyensúly helyreállításának rendelik alá.  
 
1978. A 2085/1978. számú minisztertanácsi határozattal megszületett az újabb 15 
éves lakásépítési terv. A mennyiségi igények mellett emelkedik a minőség iránti igény.  
1979. október 1. Megkezdik az atomerőmű bővítését, a meglévő két reaktorblokk 
mellé két új hasonló teljesítményű blokk épül, amelyeket 1986. december 1-jén és 
1987. november 1-jén állítják üzemszerűen termelésbe.  
  
1979. A mezőgazdaság ún. szocialista szektorában 1350 mezőgazdasági termelő-
szövetkezet, 69 mezőgazdasági szakszövetkezet, 17 halászati termelőszövetkezet és 
124 állami gazdaság működik.  
 
1979. Az orenburgi mezőről megindul a gázszállítás a Szövetség gázvezetéken és az 
áramszállítás a 750 kV-os nagyfeszültségű távvezetéken.  
 
1979. Megkezdi működését egy külföldi tulajdonban lévő bank, a CIB. 
 
1980. A kompetitív szektorban bevezetik a versenyárrendszert.  
 
1980. Ismét megalakul a Gazdasági Bizottság.  
 
1981. január 1. Három korábbi ágazati minisztérium egyesítéséből létrejön az 
egységes Ipari Minisztérium.  
 
1981. február 19. Politikai Bizottsági határozat össztársadalmi szempontból 
kifejezetten hasznosnak minősíti a második gazdaság nagy részét.  
 
1981. március 1. A konvertibilis valuták kereskedelmi és nem kereskedelmi 
árfolyamának a közelítése 1979-től folyamatos volt, a két árfolyam közötti különbség 
1980 végére 35%-ra csökkent. Ezen a napon átlagosan 15%-kal ismét felemelték a 
konvertibilis elszámolású valuták nem kereskedelmi árfolyamát, így a kereskedelmi 
és nem kereskedelmi árfolyam közötti különbség 13,5%-ra mérséklődött. 1981. 
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október 1-jével bevezették a forint egységes árfolyamát, amit immár heti 
rendszerességgel hozzáigazítottak a nemzetközi pénzpiaci helyzet változásához. A 
forint részleges külső konvertibilitásának a bevezetését azonban a magyar gazdaság 
külső egyensúlyi helyzetének jelentős romlása miatt a tervek ellenére elhalasztották, 
erre csak a rendszerváltás után, 1996-ban került sor. Ettől kezdve az áru- és 
turistaforgalomban a forint csaknem teljesen szabadon átváltható lett. A forint 
tőkeműveletekre is kiterjedő teljes konvertibilitása csak 2001-ben valósult meg.  

 
1981. A NET 1981. 20. sz. törvényerejű rendeletet lehetővé teszi a leányvállalatok 
alapítását.   
 
1981. Az OTP kibocsátja az első, kísérleti lakossági kommunális kötvényeket.  
 
1981. Legalizálnak jó néhány vállalkozási formát.  
 
1982. május 6. Magyarország tagja lesz az IMF-nek.  
1982. június 24. Magyarország tagja lesz a Világbanknak.  
 
1982. szeptember 28-30. Bruno Kreisky kancellár meghívására Lázár György 
hivatalos látogatást tett Ausztriában.  
 
1982. december 15. Az 1048/1982. sz. minisztertanácsi határozat a vezérigazgatók 
mellett működő tanácsadó testületeket (igazgató tanácsokat) javaslattevő szervből 
döntési joggal felruházott testületekké alakította át. 
 
1982. december. Az IMF első ízben hagy jóvá Magyarország számára 13 hónapos 
futamidejű, 474 millió SDR összegű készenléti hitelt.  
 
1983. július. Megszűnik a Csepel Tröszt. 
 
1983. november 15. Lázár György meghívására hivatalos látogatásra Budapestre 
érkezett Fred Sinowatz osztrák szövetségi kancellár.  
 
1983. november 16. Lerakják az osztrák hitelből épülő Ferihegy-2 termináljának az 
alapkövét.   
 
1984. január. A kormány aláírja az IMF-fel a második készenléti hitel 
megállapodásról szóló egyezményt, amelynek keretében Magyarország 425 millió 
SDR-t kap.  
 
1984. április 17. Az MSZMP KB ülésén elvi döntés születik a kétszintű 
bankrendszer bevezetéséről. 
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1984. december 18. A Politikai Bizottság engedélyt ad arra, hogy az MNB 
tárgyalásokat kezdjen a Citibankkal közös tulajdonú, budapesti székhelyű 
kereskedelmi bank alapításáról. Az 1 milliárd Ft alaptőke 80%-át a Citibank, 20%-át 
az MNB jegyzi. Ezzel a tulajdonosi szerkezettel a bank külföldi arculatát igyekeztek 
megjeleníteni illetve elérni, hogy pénzügyi forrásait alapvetően a nemzetközi pénz- 
és hitelpiacról szerezze.  
 
1985. jan. 31. Létrejön az első, többségi külföldi tulajdonban lévő magyarországi 
vegyesvállalat, amelyet a Caola és a Schwarzkopf alapít.  

 
1985. március 1. Bevezetik a gyermekgondozási díjat, a gyedet.  
 
1985. március 25–28. Az MSZMP XIII. (állampártként utolsó) kongresszusa.  
 
1985. június 24. Az osztrák egészségügyi miniszter bejelentette, hogy osztrák 
termelők és kereskedők gyengébb minőségű borokat az emberi szervezetre ártalmas 
dietilen-glikollal (fagyálló folyadékkal) „javítottak” fel. A hamisítás magyarországi 
eredetű, Ausztriába exportált borokat is érintett. Bár a felelősség ebben az esetben 
egyértelműen az osztrák termelőket és kereskedőket érintette, a kínos ügy a magyar 
bor hírnevét is rontotta a nemzetközi piacokon.  
 
1985. A Magvető Kiadó Gyorsuló idő sorozatában napvilágot lát a Liska Tibor 
szocialista vállalkozását bemutató (egyben élesen kritizáló) kötet, a Koncepció és kritika, 
amely a Vita Liska Tibor „szocialista vállalkozási szektor” javaslatáról alcímet viseli.  
 
1985. A versenyszférában tevékenykedő vállalatokat besorolják az új vállalatirányítási 
formákba.  
 
1986. április 16. A Die Presse című osztrák lapban 30 magyar közéleti személyiség 
fizetett hirdetésben kérte az osztrák kormányt és közvéleményt, akadályozzák meg 
az osztrák részvételt a bős-nagymarosi vízlépcső megépítésében.  
 
1986. Kivonják a forgalomból a MÁV utolsó menetrendszerű szolgálatot teljesítő 
gőzmozdonyát, egy 424-est.   
 
1987. január 1. Öt kereskedelmi bank alapításával kétszintűvé válik a magyar 
bankrendszer. A vállalatoknak fél év türelmi idő után teszik lehetővé, hogy szabadon 
bankot választhassanak.  
 
1987. május 12. A Politikai Bizottság a magyar–osztrák kishatármenti 
személyforgalomról szóló egyezmény alternatívájaként elvben hozzájárult ahhoz, 
hogy valamennyi magyar állampolgár számára megkönnyítik a nyugati utazásokat 
mégpedig úgy, hogy a 3 éves devizakeretük terhére a nyugati útlevél érvényességén 
belül külön engedély nélkül többször is utazhatnak tőkés országokba. Vagyis a 
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jövőben a kiutazóra kell bízni, hogy a három évre szóló valutakeretéből „hány 
hosszabb, illetve rövidebb utat kíván megtenni”. 
 
1987 június: A kormány elfogadja a gazdasági-társadalmi kibontakozás programját. 
Ennek alapján a kormány stabilizációs munkaprogramot készített, amelyet az 
Országgyűlés jóváhagyott. 
 
1987. november 11. Tárcaközi bizottság alakul az 1995. évi Bécs-Budapest közös 
világkiállítás előkészítésére. A bécsi polgárok 1991 májusában elutasították a 
világkiállítás megrendezését. A magyar parlament ezt követően úgy döntött, hogy a 
millecentenáriumi évfordulóra egyedül is megrendezi az „Expo ’96 Budapestet, 
amelyről az 1991. évi LXXV. törvény rendelkezett.  Kijelölték a főbiztost és az 1992. 
évi LXXXII-ben döntöttek az erre vonatkozó Fejlesztési Alapról. A kiállításról az 
1994. évi LXX. törvényben mondott le véglegesen Magyarország, mondván az 
ország „súlyos gazdasági helyzetében nem vállalható a Magyar Köztársaság 
államháztartását aránytalanul megterhelő rendezvény megtartása”. A Világkiállítás 
színhelyéül kijelölt területen, Lágymányoson a fővárosi egyetemek (ELTE, 
Műegyetem) számára emeltek épületeket. (Eredetileg ez lett volna a Világkiállítás 
utóhasznosítása, a kiállítás lemondásával ez lépett elő fő céllá.) 
 
1987. Az Országgyűlés elfogadja az általános forgalmi adóról és a magánszemélyek 
jövedelemadójáról szóló 1987. évi V. és VI. törvényt.    
 
1988. május 16. újabb, ezúttal 256 millió SDR összegű hitelt nyújt az IMF.   
 
1988. Egy sor a piacgazdaságra való áttérést lehetővé tevő jogszabály jelenik meg, így 
a gazdasági társaságokról, a vállalkozási nyereségadóról, a külföldiek magyarországi 
befektetéseiről szóló törvények.  
 
1989. Az 1989. évi XIII. törvény lehetővé teszi, hogy a gazdálkodó szervezetek 
gazdasági társaságokká alakuljanak át.  
 
1989. Magyarország bruttó államadóssága meghaladja a 22 milliárd dollárt.  
 
1990. A többpártrendszerű parlamenti választásokon a polgárok legitimálják a 
szocialista tervgazdálkodás megszüntetését és piacgazdaságra való áttérést.  
 
 

 
 


