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Kisipari szövetkezeti dolgozók I 

A forradalmi népmozgalom gyökeres fordulatot hozott hazánk tár
sadalai életében, A forradalmi átalakulás/ a kisipari szövetkeze
ti mezgalomben is megindult; az' OKI8Z- régi vezetőségét lemondatták, 
helyét ideiglenes intéző bizottság vette át, amely a budapesti 
szakmai szövetségekhez tartozó szövetkezeteik titkos választás utján 
megválasztott intéző bizottságul elnökeinek részvételével alakult 
meg, 
Az IdelgLeaéé intéző bizottság áz egész ország kisipari szövetke
zeti dolgoséinak netfében a következő p^ogsftmnyilatkozatofe adja kii 
1«/ Jí̂efcélífclifijí; a magyar nép forradalmi követeléseivel és sorskö- . 
zösséget vállalunk hazánk ipari munkásságával. 
2*/ Minden erünkkel fejlesztjük a kisipari szövetkezeti mozgalmat, 
megvédjük s$o>stke zeneink vagyonát és fáradhatatlanul munkálkodunk 
szövetkezeteink gazdasági é# szerveset! megerősítéséért. Szövetke
zeti munkánigQa keresztül akarjuk sajátmagunk és népünk anyagi 
felemelkedését ©lémi. A szövetkezeti ipa^» - felszabadulva az ed-
digi iadokolftfelsn korlátozások alól - jelentős tényezője lesz ha
zánk iparának. 
Sttért az CMXBZ a kisipari szövetkezeti mozga^oanak pártoktól füg
getlen és állami beavatkozástól mentes önkormányzati - érdekképp 
viseleti szerve legyen, amely működéséről az őt megválasztó tagokon 
kivül osak közvetlen a Minisztertanácsnak tartozik beszámolással. 
j5./ Köv<st^ljük a kormánytól, hogy szüntessen meg minden, a kisipari 
szövetkezetek fejlődésének útjában ál^ó rendelkezést. 2Q.s$sorban 
teljes autonómiát akarunk 1 A kormány ismerje el a kisipari szö-* 
vetkezetek ^kormányzatát és kötelezze az állami szervéket ennek 
betartására. Szüntessék meg az állami szervek illetéktelen beavat
kozását a szövetkezetek életébe. 
4-./ A kormány ismerje el a kisipari szövet kezet elmek azt a jogát, 
hogy a szövetkezet jövedelmének elosztását, annak módját és menté
két maguk határozzák: mag. A normák kialakítására vonatkozó min
dennemű eddigi központi rendelkezés hatályát veszti* 
5./ Követeljük a kisipari'szövetkezetek fejlődését gátló- adórend
szer megváltoztatását J A jöve4elemadó, a lo % nyereséget el nem 
érő szövetkezeteknél a nyereség lo $-a» ennél magasabb nyereség 
pesetán, a lo %-on felüli résznek legfeljebb 23 $~& legyen. 
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6./ Változtassák „meg Ét pénzforgalmi intézkedéseket,. Jegyek lehe
tővé, hogy a kisipari szövetkezetek a rendelkezésükre álló pénzük
kel szabadon rendelkezzenek, 
7./ A kormány biztosítsa, hogy a kisipari" szövetkézetek más vál
lalatokkal szemben hátrányosabb helyzetbe ne kerüljenek, sem 
anyagbeszerzés, sem értékesítés, sem a beruházási tárgyak megvá-
j&árlasa terén. z 
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8*/ Az intéző bizottság saját hatáskörén belül haladéktalanul lépé
seket tesz a szövetkezeti ipar rendezetlen gazdasági és szervezeti 
kérdéseinek elintézésére* Ennek keretében rendezni kívánja egyes 
szaknak pénzügyi, ár, régié; tervezési és egyéb alapvető kérdéseit, 
9»/ Az intéző bizottság javasolja a szövetkezetek vezetőségeinek 
titkos szavazással történő újraválasztását, 1957* március 31-ig 
pedig összehívna a kisipari szövetkezetek uj országos küldöttgyűlé
sét, amely a végleges érdekképviseleti szervet megalakítja. Gon
doskodik a szövetkezeti dolgozók bevonásával, ez időre uj mintaalap
szabály tervezet kidolgozásáról is, melynek alapján minden szö
vetkezet a maga sajátosságainak megfelelően alakitjr*;- • ki alapsza
bályát* 

11./ Az intéző bizottság szükségesnek tartja személyi konzekvencia 
levonását mindazokkal szemben, akik tevékenységükkel ártottak a 
szövetkezeti dolgozok érdekeinek, vagy akadályozzák a szövetkezeti 
mozgalom fejlődését, ugyanakkor az intéző bizottság felhívja a 
szövetkezeti dolgozókat, hogy tartózkodjanak minden személyes 
bosszútól, járjanak el demokratikusan, a törvényesség szellemében. 
12./ Az OKISZ Ideiglenes intéző bizottsága felkéri a vidéki kis
ipari szövetkezeteket, hogy minden megyében válasszanak titkos 
szavazással ideiglenes intéző bizottságot, amelynek elnökeit 
1955. december 17-én délelőtt lo órára megbízó levéllel ellátva 
küldjék fel az OKISZ székházába értekezletre* Az ideiglenes intéző-
bizottsá.g ez alkalommal megtárgyalja a vidéki szövetkezetek 
képviselőinek bekapcsolódásat az intéző bizottság munkájába, 

Budapest,1956.november 27. 

OKISZ IDEIGLENES INTÉZŐ 
BIZOTESÁG. 
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