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SZOCIALISTA

RENDSZERÜNK

FEJLESZ TÉSE ÉS VÉDELME

1. Hazánk a szocializmust épitő országok testvéri
közösségéhez tartozik. Szocialista rendszerünket politikai és gazdasági sikon állandópn fejleszteni kell, elért eredményeinket, vivmányainkat meg kell védeni.
2. A Magyar Népköztársaságban
a társadalom vezetőosztálya a munkásosztály, mely a hatalmat a szövetkezetekbe tömörült parasztsággal szövetségben, az értelmiséggel és a társadalom többi dolgozó rétegéveI együtt gyakorolja.
3. A szocialista társadalom épitésének jól elkülönülő fázisai vannak. Első:
a hatalom megszerzése,
a proletárdiktatura
megvalósitása és a
gazdasági alapok köztulajdonba vétele.
4. A második részben az ipar és mezőgazdaság olyan
kiépitése valósul meg, mely megalapozza a szocialista társadalom anyagi-technikai
bázisát.
5. Ugyanakkor meggyőző, nevelő munkával megindul
szocialista élet és tudatforma kialakitása.
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6. A fejlődés napjainkban is megállás nélkül tovább
tart. A most előttünk levő feladatok közül legfontosabb a szocialista-demokrácia
továbbfejlesztése. Pl. a parlamenti és tanácsi választásoknál több jelölt közül lehet választani.
7. A munkahelyi

vezetőket

pályázat

utján választ-
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ják meg, és a vállalati
irányi tás része.

tanács közvetlenül

az

B. A munkahelyi demokrácia segiti a jó munka-légkör kialakitását, a dolgozók jobban magukénak
érzik munkájukat, annak eredményét, hasznát.
9. Előtérbe kerül a felvilágositó, ideológiai
ka, mely célt és erőt ad az épitőmunkának.

mun-

10. A munkahelyi demokrácia fórum- és eszközrendszerének megujulása napjainkban van kibontakozóban a vállalatirányitás
egész rendszerében.
A fiatal szakmunkások felkészültségük és problémaérzékenységük
révén sokat tehetnek e folyamat kiteljesitésében.
ll. A müszaki-technikai
fejlődés nélkülözhetetlen
iparunk korszerüsitéséhez,
a világszinvonal el~
éréséhez.
12. A népgazdaságban á magasfoku
együttjár a fejlődésképtelen
a termelés megszüntetésévei,

hatékonyság igénye
elavult üzemekben

13. melyszükséges
áldozat az uj korszerü technikai
f~lszereltségen alapuló gyártmány és termékstruktura kifejlesztéséhez.
Az uj technika el~ajátitásában és mUködteté~ében. példamutató szerepet és helytállást ~árnak a fiataloktói.
14. A meglevő gépi felszereltség és technikai bázis
jobb kihasználása, a korszerü termelés-szervezés általánossá tétele, a munkafegyelem javitása hozzájárul ip~runk teljesitőképességének
növeléséhez.
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15. Az elektronika, a robottechnika és az automatizálás széleskörü alkzlmazása a gépgyártásban
feltételét képezi annak, hogy ezek az ágazatok
"huzóágaz~ttá" váljanak.
16. Iparunk korszerüsitése
azért is eieng~dhetetlen, mert megfelelő gazdasági háttér nélkül nem
tudjuk megvásárolni, vagy előállitani az ország
honvédelméhez szükséges katonai eszközöket és
felszereléseket,
nem tudjuk biztositani a hadsereg fenntartását.
17. Védelmi képességünk fejlett~ége a biztositéka
népgazdaságunk
békés fejlődésének, ab~lső
rend és fegyelem megőrzésének, proletárinternacionalista kötelességeink
teljesitésének.
IB. A magyar fegyveres
a Varsói Szerződés
vezetének.

erők szerves részét képezik
országai közös katonai szer-

19. A határőrség és a légierőnél szolgáló fiatalok
közvetlen részesei államhatárunk őrizetének,
védelmének.
20. A Magyar Néphadsereg egYes müszaki, épitő a1akulatainak fontos szerepe van a közlekedési és
katonai létesitmények, objektumok felépitésében~
21. A Magyar Néphadseregben
igen jelentős oktatás
1s folyik. Mód van uj szakmák elsajátitására.
22. Az ország belső rendjének biztositása a rendőrség feladata. Orködik a közrend' felett, fellép
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a gazdasági
len.

visszaélések

és büncselekmények

el-

23. A KISZ mellett létrehozott Ifju Gárda alakulatok közremüködnek az ifjuságvédelem feladatainak ellátásában, a helyi rendezvények és tömegdemonstrációk rendjének biztositásában.
24. A Munkásőrség 1957-ben alakult és munkával,
fegyverrel, felvilágositó szóval védi és fejleszti szocialista rendszerünket.
25. A munkásőrök

élen járnak a munkában,

26. felkészültek
védelmére,

szocialista

értékeink

őrzésére

és

27. és részt vesznek az ifjuság nevelésben.
28. A rendkivüli természeti katasztrófák - árviz,
tüzvész, földrengés - következményeinek
felszámolásában példaadó helytállással együttmüködik
a honvédség, rendőrség, munkásőrség és tüzoltóság.
29. Az országunk értékeinek védelme nem csak a fegyveres testületek feladata, hanem minden állampolgártóI helytállást és éberséget követel.
Vigyáznunk kell hazánk katonai és ipari titkaira.
30. Az esetleges fecsegést vagy oktalan közlékenys~get megakadályozni állampolqári kötelessége
minden fiatalnak.
31. Ha a külföldiek részéről a turisták természetes
kiváncsiságán tulmenó érdeklódést tapasztalunk,
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állampolgári kötelességünk a belügyi szervek
figyelmét felhivni erre. Ugyanezt kell tennünk
abeszervezés
kisérlete esetén is.
32. A "fellazitási politika" a szocializmus külső
ellenségeinek széles skálát felölelő eszközrendszere. Célja a siocializmus eszméje iránt
elkötelezett emberek meggyőződésének megrenditése.
33. A külföldi rádiók magyar nyelvü adásainak témái
közé tartozik a szocialista országok gazdasági
nehézségeinek hamis beállitása, a nacionalista
és soviniszta uszitás, a szovjet-magyar barátság megrontására irányuló törekvések.
34. A külföldi adásokban helyet kapnak az un. ellenzéki kiadványok, a Magyarországon meg nem' jelentett müvek propagálása. Céljuk, fórumot adni az ellenzéki pozicióba szorultaknak, akik
szembefordultak hazájukkal.
35. A kémtevékenység és a diverziós cselekmények elkövetőivel szemben a kötelező éberség tanusitása és a fellazitási törekvésekkel szembeni elvi
szilárdság nem jelenthet általános bizalmatlanságot mindenkivel szemben, aki nyugatról érkezett.
36. A szakmunkás fiatalok a társadalom vezetőosztálya legközvetlenebb utánpótlását képezik, akiknek szakmai felkészültségétől,
közéletiségétől,
müveltségi szinvonalától, politikai kulturáltságától meghatározó módon függ a szocialista
rendszer jelene és jövője.

