
A FORRADALMI 
MUNKÁS-PARASZT KORMÁNY 
FELHÍVÁSA A PARASZTSÁGHOZ! 

A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány teljes mértékig elítéli 
a múlt hibás mezőgazdasági politikáját, amely megbénította és 
évekre visszavetette a magyar mezőgazdaság fejlődését, ezáltal nem
csak a parasztságnak okozott erkölcsi és anyagi károkat, hanem az 
ipari munkásság és városi lakosság ellátását is bizonytalanságba tar
totta. A kormány elítéli és máris beszüntette a parasztság termelési 
bizonytalanságát előidéző erőszakos tagosítást. A kormány szüksé
gesnek tartja kinyilatkoztatni az alábbiakat: 

A kormány alapvető feladatának tekinti a magyar mezőgazda
ság fejlesztését. Ebben a munkában támaszkodik a magyar mező
gazdaság nemes hagyományaira, tapasztalatára és tudására. A kor
mány megteremti a mezőgazdasági termelés biztonságát, a termelők 
anyagi érdekeltségét és általában a mezőgazdaság belterjes irányban 
történő fejlesztését. 

A kormány támogat minden olyan szövetkezeti és magángaz
dálkodást, amely fokozza a mezőgazdasági termelés belterjességét, 
növeli a mezőgazdasági termékek mennyiségét, javítja azok minő" 
ségét, ugyanakkor meggátol minden kizsákmányolásra irányuló tevé
kenységet. 

A kormány a parasztság szabad elhatározására bízza a gazdál
kodási mód megválasztását, tehát a szövetkezetek fenntartásának, 
alakításának, valamint a szövetkezés formáinak megvalósítását. Azon 
termelőszövetkezetek feloszlásának módjáról, amelyek azt az elmúlt 
hetekben kérték, valamint a kilépés szabályozásáról a földművelés
ügyi miniszter külön intézkedett. 

A kormány eltökélt szándéka, hogy minden rendelkezésre álló 
eszközzel támogatja a parasztság törekvéseit a mezőgazdasági ter
melés fellendítésére és gazdasági támogatást nyújt a szövetkezetek
nek és egyéni parasztságnak egyaránt. (Fordíts!) 



II. 

Az állam továbbra is támogatja a termelőszövetkezetek gazdál
kodását. anyagi támogatást azonban csak azon termelőszövetkeze
teknek nyújt, amelyek jól gazdálkodnak és gazdaságosan működnek. 
A kormány elsősorban az alábbi célokra nyújt támogatást : 

Hitelek, illetve részletfizetési kedvezmény nyújtása, termeléshez 
szükséges anyagok, különféle gépek beszerzésére és épületek létesí
tésére. 

A kormány szabaddá teszi a termelőszövetkezeti feldolgozó üze
mek létesítését (tej. húskonzerv, szesz, stb.). A mezőgazdasági nyers
anyagok feldolgozását, márkázását , a termékek szállítását és ér té
kesítését. 

A kormány a termelőszövetkezeti gazdálkodásnak belterjességé -
tő! függően meghatározott területű üzem részére anyagi támogatást 
nyújt, mezőgazdasági szakember foglalkoztatásához. 

A kormány helyesnek tart ja és támogat a parasztság által létre" 
hozott minden szövetkezeti formát, amely a mezőgazdasági termelés 
fejlesztésére, a dolgozó parasztság jövedelmének növelésére i rányul 
(termelési, géphasználati, beszerzési, értékesítési társulások és szö
vetkezetek). 

A kormány szükségesnek tartja olyan szövetkezeti törvény 
megalkotását, amelyik kimondja, hogy a dolgozó parasztok maguk 
válasszák meg a szövetkezeti formát, maguk határozzák meg a szö
vetkezet működési szabályát és maguk döntsenek a jövedelem el
osztás módjáról. A kormány nem tű r semmiféle beavatkozást a szö
vetkezet ügyeibe. 

A legfontosabb feladat most az egész országban a rend és a fe
gyelem megszilárdítása. Az ország érdeke most azt kívánja, hogy a 
mezőgazdaság dolgozói mielőbb fejezzék be az időszerű mezőgazda
sági munkákat . Felkéri a kormány egész parasztságunkat, hogy 
siessenek a városok és az ipari központok lakosságának segítségére 
az élelmiszerellátás biztosításában, hogy így is biztosítsuk az ipari 
üzemekben a békés termelő munka zavartalanságát. 
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