
A Magyar Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány 

programja 
1. Nemzeti függetlenségünk és országunk 

szuverenitásának biztosítása 
2. Népidemokratikus és szocialista rend

szerünk megvédése minden támadás el
len. Szocialista vívmányaink védelme és 
előrehaladásunk biztosítása a szocialista 
épités útján 

3. A testvérharc megszüntetése, a rend és 
belső béke helyreállítása. A kormány 
nem tűri. meg, hogy a dolgozókat bármi 
ürügy alapján üldözzek azért, mert a leg
utóbbi idők eseményeiben részt vettek 

4. Szoros baráti viszony megteremtése min
den szocialista országgal, a teljes egyen
jogúság, a kölcsönös be nem avatkozás 
elvei alapján. Ugyanez az elv szabá
lyozza a kölcsönös előnyt biztosító gaz
dasági és kölcsönős segítési kapcsola
tainkat 

5. Békés együttműködés minden ország
gal, függetlenül azok társadalmi rend
jétől és államformájától 

6. A dolgozók, különösen a munkásosztály 
életszínvonalának gyors és jelentékeny 
emelése. Több lakás a dolgozóknak. Le
hetővé kell tenni, hogy a gyárak és in
tézmények maguk is építsenek lakást 
munkásaik és alkalmazottaik számára 

7. Az ötéves terv módosítása, a gazdasági 
vezetés módszerének megváltoztatása, 
figyelembevéve az ország gazdasági 
adottságait, hogy a lakosság életszín
vonala minél gyorsabban emelkedjék 

8. A bürokrácia megszüntetése és a de
mokrácia széles kifejlesztése a dolgo
zók érdekében 

9. A legszélesebb demokrácia alapján kell 
megvalósítani a munkásigazgatást a gyá
rakban, üzemekben és vállalatoknál 

10. A mezőgazdasági termelés fejlesztése, 
a kötelező beszolgáltatások megszünte
tése, az egyéni dolgozó parasztok meg
segítése. A kormány határozottan fel
számol minden törvénysértést, melyet a 
szövetkezeti mozgalom és a tagosítás 
területén elkövettünk 

11. Az eddigi igazgatási szervek és a for
radalmi tanácsok demokratikus válasz
tásának biztosítása 

12. Támogatja a kisipart és kiskereskedelmet 
13. A magyar nemzeti kultúra következetes 

fejlesztése, haladó hagyományaink szel
lemében 

14. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány népünk, munkásosztályunk és 
hazánk érdekében azzal a kéréssel for
dult a szovjet hadsereg parancsnoksá
gához, segítsen népünknek a reakció 
sötét erőinek szétverésében és abban, 
hogy helyreállíthassuk a rendet és nyu
galmat hazánkban 

15. A magyar kormány a rend és nyuga
lom helyreállítása után tárgyalásokat 
kezd a szovjet kormánnyal és a varsói 
szerződés más résztvevővel a szovjet 
csapatok Magyarország területéről való 
kivonásáról 


