
Dolgozó Parasztok! 
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt kormány számos határozatot 

hozott a munkás-paraszt hatalom megszilárdítására, a szocializmus vív
mányainak megvédésére és továbbfejlesztésére, a dolgozók jogos igé
nyeinek a lehetőséghez mérten való kielégítésére. .Őszintén meg kell 
mondani, hogy egyetlen dolgozó réteg sem kapott az utóbbi időben 
annyit, mint a parasztság. Sok jogos panaszát végérvényesen orvosolta 
a kormány. Megszüntette pl. a kötelező beszolgáltatást, a mezőgazdaság
fejlesztési járulékot, a kötelező tűz- és jégkárbiztosítást. Mindez több
milliárd Ft-tal növelte a dolgozó parasztok jövedelmét. Határozott intéz
kedések megszüntették a dolgozó parasztok termelésében az állami szer
vek részéről történő bürokratikus beavatkozást, a termelőszövetkezet 
erőszakos fejlesztését. Mindez bizonyítja: a kormány minden lehetőt 
megtesz annak érdekében, hogy a dolgozó parasztok nyugodtan termel
hessenek és szorgalmas munkájuk nyomán anyagilag gyarapodjanak. 

Ezekkel az intézkedésekkel a dolgozó parasztság egyetért. Ezért a 
kormány jogosan elvárja, hogy a dolgozó parasztok, mint ahogy a ter
melés terén, úgy az adófizetésben is teljesítsék kötelezettségeiket. 

Az adófizetés az állampolgárok mindenkori kötelessége volt és 
marad. 

Az adózás területén fennálló sérelmeket a 35/1955-ös törvényerejű 
rendelet szabályozta. A rendelet helyesnek bizonyult, ezért továbbra is 
érvényben marad. 

Most, amikor a kormány nagy erőfeszítéseket tesz az ország gazdasági 
megszilárdítása érdekében, különösen elsőrendű kötelessége a dolgozó 
parasztságnak az adófizetés. Alig néhány hete, hogy dolgozó parasztok 
felhívással fordultak a bányászokhoz: adjatok több szenet, hogy az ipar 
termelhessen, gyermekeink az iskolákban, a betegek a kórházakban ne 
fagyoskodjanak. A felhívásra derék bányászaink tettekkel válaszoltak, 
méltón teljesítik hazafias kötelességüket. Nehezebb körülmények között, 
kevesebb bányászlétszámmal, január 31-én több mint 70%-át termelték 
az október 23. előtt termelt szénmennyiségnek. A dolgozó parasztok is, 
akik eddig legtöbbet kaptak a magyar forradalmi munkás-paraszt kor
mánytól, hazafias kötelességüknek tesznek eleget, amikor adófizetésüket 
teljesítik. 

A kormány az ország előtt álló feladatokat csak úgy tudja a dolgozó 



néppel együtt megoldani, ha az erkölcsi támogatás mellett a dolgozók 
eleget tesznek anyagi kötelezettségeiknek is. Nyilvánvaló, ha csak kifize
tések történnek az államkasszából,, de befizetések nem, az a gazdasági 
helyzet romlásához, az inflációhoz vezet. 

A törvénynek két oldala van! 
Minden dolgozó paraszt helyénvalónak tartja, hogy a törvényesség 

terén elkövetett hibák megszűnjenek, a hozott intézkedéseket a kormány 
végrehajtsa. A kormány ezen a téren már számos intézkedést meg
valósított, s ez így helyes. De ez a törvényességnek csak egyik oldala. 
A másik az, hogy a dolgozó parasztság is eleget tegyen törvényes 
kötelezettségének. Soha ilyen méltányos nem volt a parasztság adó
fizetési kötelezettsége. Pl. egy 7—3 holdas gazda évi adóját 100—130 
kg-os hízó árával kifizetheti. Az 1938-as években egy hold után átlag 
35—38 pengő adót kellett fizetni. Az akkori élősertések kilónkénti ára 
50 fillér volt, s így egy 8 holdas gazda adóját csak hat mázsa sertés 
árából lehetett kifizetni. 

A törvényességet be kell tartani. 
A kormány nem akarja többé a dolgozó parasztok zaklatását. Azt. 

akarja, hogy nyugodtan éljen és termeljen a parasztság. A pontos adó
fizetést, az állam elsősorban a parasztság öntudatára, törvénytiszteletére 
építi. 

Az adófizetés állampolgári kötelesség! Kötelesség az egész néppel, 
a munkások és parasztok államhatalmával szemben. 


