
Munkás-Paraszt Forradalmi Kormány 
az egész dolpzó nép érdekeit 

szolgálja 
A Munkás-Paraszt Forradalmi Kormány rendeleteiből 

Az október 23-i események' után egy-két hétre az, ellenforrada
lom dühödt támadása és a teljes anarchia veszélye volt jellemző 
az egész országra. Mindszenthy bíboros fellépése után sok becsüle
tes dolgozó, munkás és paraszt kezdte világosan látni, hogy itt már 
nemcsak a Rákosi—Gerő-féle hibás politika kijavításáról van szó, 
hanem az ellenforradalmárok, a népi demokráciát támadják, a 
tőkés—nagybirtokos rendszert akarják visszaállítani. 

A Munkás-Paraszt Forradalmi Kormány ebben a kritikus időben 
vette át az ország vezetését november 4-én. Nem egész két hónap 
telt el azóta, de máris számos intézkedés bizonyítja, hogy a dolgo
zók érdekében tevékenykedik. Az alábbiakban azokról a rendele
tekből és határozatokból ismertetünk néhányat, amelyek a dolgozó 
parasztok érdekeiben születtek. 

„A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány teljes mértékig 
elítéli az elmúlt évek hibás mezőgazdasági politikáját, az erőszakos 
termelőszövetkezeti szervezést, a zaklatásjellegű tagosítást, mind
azokat a módszereket, amelyek alkalmazása következtében évekre 
visszaesett a magyar mezőgazdaság. Mindez nemcsak a parasztság
nak okozott erkölcsi és anyagi károkat, hanem az ipari munkásság 
és a város lakosság ellátását is bizonytalanságban tartotta. A kor
mány máris beszüntette a parasztság termelési bizonytalanságát 
elősegítő erőszakos tagosítást, eltörölte a kötelező beszolgáltatás 
rendszerét. A kormány szükségesnek tartja kinyilatkoztatni az 
alábbiakat: 

A kormány alapvető feladatának tekinti a magyar mezőgazda
ság fejlesztését. Ebben a munkájában támaszkodik a magyar me
zőgazdaság nemes hagyományaira, parasztságunk és mezőgazdasági 
szakembereink szorgalmára, tapasztalatára és tudására. A kormány 
megteremti a mezőgazdasági termelés biztonságát, a termelők 



anyagi érdekeltségét és általában a mezőgazdaság belterjes irány
ban történő fejlesztését". Tehát a kormány a dolgozó parasztokra 
és a mezőgazdasági szakemberekre bízza, hogy mit és mikor ves
senek, azt termeljenek, ami legjobban kifizetődik, amit a talaj
viszonyok legjobban elfogadnak. 

„A kormány támogat minden olyan szövetkezeti- és magángaz
dálkodást, ami fokozza a mezőgazdasági termelés belterjességát, 
növeli a mezőgazdasági termékek mennyiségét, javítja azok minő
ségét, ugyanakkor meggátol minden kizsákmányolásra irányuló 
tevékenységet. 

A kormány a parasztság szabad elhatározására bízza a gazdál
kodási mód megválasztását, tehát a szövetkezetek fennmaradásá
nak, alakításának, valamint a szövetkezés formáinak megválasztá
sát. Azon termelőszövetkezetek feloszlásának módjáról, amelyek 
azt az elmúlt hetekben kérték, valamint a kilépés szabályozásáról 
a földművelésügyi miniszter külön intézkedik. 

A kormány eltökélt szándéka, hogy minden rendelkezésre álló 
eszközzel támogatja a parasztság törekvéseit a mezőgazdasági ter
melés fellendítésére és gazdasági támogatást nyújt a szövetkeze
teknek és az egyéni parasztoknak egyaránt." (A Magyar Forra
dalmi Munkás-Paraszt Kormányának a parasztsághoz szóló felhí
vásából.) 

A -kormány eltörölte a beadást 
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1956. évi 21. sz. törvényerejű 

rendeletével megszüntette a mezőgazdasági termények és termékek 
kötelező beadását. Ezzel megszűnt a gabonaneműek és egyéb nö
vényféleségek beadása, a hús-, tej-, tojás- és borbeadás is. Szaba
don lehet vágni sertést, marhát, borjút és juhot, a levágott serté
sek után nem kell zsírt beadni. Megyénk parasztságának csupán a 
gabonabeadás eltörlése évente több mint 150 millió forint többlet
jövedelmet jelent. 

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1957. január 
1-től megszüntette a mezőgazdasági fejlesztési járulékot. 

A kormány továbbra is messzemenően 
támogatja a dolgozó parasztok 

önkéntes szövetkezését 
„Az állam továbbra is támogatja a termelőszövetkezetek gazdál

kodását, anyagi támogatást csak azon termelőszövetkezeteknek 
nyújt, amelyek jól gazdálkodnak és gazdaságosan működnek. 

A k o i m á u y e l sősorban SÜ a l á b b i c é l o k r a nyű j i t á m o g a t á s t : 

Hitelek, illetve részletfizetési kedvezmény nyújtása termeléshez 
szükséges anyagok, különféle gépek beszerzésére és épületek léte
sítésére. 

Kedvezményes gépi munka biztosítása. 
A kormány szabaddá teszi a termelőszövetkezeti feldolgozó 

üzemek létesítését (tej, húskonzerv, szesz stb.). A mezőgazdasági 
nyersanyagok feldolgozását, márkázását, a termékek szállítását és 
értékesítését. 

A kormány a termelőszövetkezetek gazdálkodásának belterjes
ségétől függően — meghatározott területű üzem részére — anyagi 
támogatást nyújt mezőgazdasági szakember foglalkoztatásához. 

A kormány helyesnek tartja és támogatja a parasztság által 
létrehozott minden szövetkezeti formát, amely a mezőgazdasági 
termelés fejlesztésére, a dolgozó parasztság jövedelmének növelé
sére irányul. (Termelési, géphasználati, beszerzési, értékesítési tár
sulások és szövetkezetek.) 

A kormány szükségesnek tartja olyan szövetkezeti törvény meg
alkotását, amelyik kimondja, hogy a dolgozó parasztok maguk 
választják meg a szövetkezeti formát, maguk határozzák meg a 
szövetkezet működési szabályát és maguk döntsenek a jövedelem 
elosztásáról. A kormány nem tűr semmiféle beavatkozást a szövet
kezet ügyeibe." (Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány
nak a parasztsághoz szóló felhívásából.) 

Állami kötelezettség felfüggesztése 
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 20/1956. számú 

határozatában felhatalmazza a pénzügyminisztert és a földműve
lésügyi minisztert, hogy a termelőszövetkezetek kérésére — indo
kolt esetben — egy évre felfüggesszék az esedékes állami kötele-
zetségeket. A felfüggesztés indokoltságát a Megyei Tanács végre
hajtó bizottságának mezőgazdasági igazgatója és a Magyar Nem
zeti Bank területi irodájának vezetője esetenként bírálja el. 

Termelőszövetkezetből ki lépni szándékozó 
dolgozó parasztok figyelmébe 

„Amennyiben a termelőszövetkezetek egyes tagjai a termelő
szövetkezetből való kilépés mellett döntenek, az elszámolás mód
járól a velük történő megegyezés alapján a közgyűlés dönt. A ki-



lépő tagoknak a földet, jószágot és felszerelést kizárólag a belépés
kor bevitt mértékig lehet kiadni. 

Amennyiben a bevitt állat és felszerelés nincs meg, a közgyűlés 
elhatározhatja, hogy helyette azonos mértékben más jószágot és fel
szerelést ad ki, vagy pedig az ellenértéket készpénzben megtéríti. 

Ha a kilépő tag a bevitt állatokért és felszerelésért az ellenérté
ket már megkapta, ennek összegét a vele történő elszámolásnál 
figyelembe kell venni. A kilépő tag részére a belépéskor bevitt 
földdel azonos értékű földet, elsősorban a termelőszövetkezet tago-
sítatlan földterületből, ha ilyen nincs, akkor a tábla szélén kell 
kimérni. Tehát a termelőszövetkezet összefüggő tábláit megbontani 
nem szabad. 

Feloszlottnak csak az a szövetkezet tekindendő, ahol a tagság 
egésze a feloszlás mellett dönt. Ha valamelyik szövetkezet felosz
lik, a közös nagyüzemi épületeket és nagygépeket (darálók, trak
torok, vontatók, teherautók szeszfőzdék stb.) lebontani és széthor
dani nem lehet. Ezeket a nagygépeket, berendezéseket és épülete
ket át kell adni a községi tanácsnak megőrzésre. Az átadott épü
leteket és gépeket terhelő beruházási hitelek visszafizetése alól 
a termelőszövetkezeteket, illetve a kilépő tagokat az állam mente
síti. A feloszlott termelőszövetkezetek egyéb állami kötelezett
ségeiért a tagok egyetemlegesen felelősek. 

Nyugdíjasok figyelmeké 
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány a törvénytele

nül megvont nyugdíjak miatt keletkezett sérelmeket az ország 
jelenlegi teherbíró képességének és gazdasági helyzetének meg
felelően jóvá kívánja tenni — anélkül azonban, hogy a múltra 
vonatkozó terheket vállalni tudná — és ezért a következő hatá
rozatot hozza: 

Azoknak, akiknek nyugdíját törvénytelenül megvonták és akik 
az öregségi korhatárt betöltötték, vagy rokkantak, saját maguk 
eltartásáról gondoskodni nem tudnak, jelentkezésük alapján 1957. 
évben saját jogon legfeljebb 400.— Ft, — özvegyi.jogon legfeljebb 
havi 200.— Ft nyugdíjat lehet adni. 

Kisiparosok és kiskereskedők figyelmébe 
Az alkalmazottat foglalkoztató magániparosok és magánkereske

dők terhére 1956. november, december hónapra — az egyébként 
járó általános jövedelem-adón felül az alkalmazottak után kivetett 
külön általános jövedelem-adót törölni és ennek az adónak kive
tését 1957. évtől kezdve mellőzni kell. 
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