
NAGYBUDAPESTI KÖZPONTI MUNKÁSTANÁCS
2. SZ. TÁJÉKOZTATÓJA

1956. nov. 30

Kádár Jánossal a Forradalmi Munkás és Paraszt Kor
mány Elnökével folytatott megbeszéléseket küldöttségünk.

Megbeszéléseink alapját a hétfőn benyújtott javaslata
ink két pontja képezte.

Ezeken a pontokon kívül az ország érdekeit valamint a 
kibontakozást lényegesen érintő vélemény és más kérdés 
is szóba került.

1. A munkástanácsokról megjelent törvényerejű rende
let módosítása és kiegészítése.

(...) Küldöttségünk kérésére Kádár János Miniszterel
nök 1956 november 27-én a Minisztertanács elé terjesz
tette az igazgatók kinevezésére vonatkozó javaslatunkat, 
mely szerint az igazgatói állások betöltése pályázat alapján 
történjék, a helyi munkástanácsok hatáskörében (...)

(...) A küldöttség feltétlen fontosnak tartotta lerögzíteni, 
hogy a kinevezendő igazgató szakmailag megjelelő legyen, 
a vállalat gazdasági fellendülését biztosítsa (vagyis az 
igazgatói állás ne politikai pozíció legyen.) (...)

(...) 2. A Nagybudapesti Központi Munkástanács lap
engedélyének kérése. Kádár János közölte állásfoglalását, 
hogy a pillanatnyi helyzetben nem tartja helyesnek (bárki 
számára is) lapengedély kiadását.

Véleményét azzal indokolta, hogy nem látja biztosított
nak azt, hogy a lap megjelenése után is következetesen a 
Népi Demokrácia céljait szolgálná.

Állásfoglalásunk az, hogy a munkástanácsoknak feltét
lenül szükségük van saját sajtóra, a dolgozók egységes és 
igaz tájékoztatásának biztosítására. Kádár János nem zár
kózott el e kérdés elől és megállapodtunk, hogy a követ
kező tárgyaláson ezt a kérdést ismét napirendre tűzzük. 
Addig működésünkről és tárgyalásaink eredményéről sok
szorosított tájékoztatót fogunk kiadni.

Beszélgetésünk további részében szóba került a munkás- 
tanácsok magasabb szervezetének kérdése. I t t  Kádár Já
nos az iparkamarákra és a Termelők Tanácsára gondolt,
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melyek szervezeti kérdéséről szakbizottságunk a Magyar 
Szakszervezetek Országos Tanácsával a mai napon tárgya
lást folytat.

A Termelők Tanácsa az ország gazdasági és politikai 
kérdéseinek irányításában —  a dolgozók véleményét tol
mácsolva —  aktívan résztvesz. A  Termelők Tanácsa mun
kástanácsokból demokratikus választások útján alakulna 
meg.

Megegyeztünk a SZOT szerepével kapcsolatban, hogy a 
Szakszervezetnél is sürgősen szükségesnek tartjuk az alul
ról felfelé demokratikus, szabad választás útján történő 
felépítést és ilyen módon egészséges személyi változásokat 
is, mert a SZOT is csak ilyen módon lehet egyenrangú 
tárgyalófél. (...)

(...) Felvetettük a többpártrendszer kérdését is. Ezzel 
kapcsolatban kifejtette, hogy a jelenlegi helyzetben nem 
tartja helyesnek a több párt megalakulását. Véleménye 
szerint erre csak akkor kerülhet sor, ha teljesen megszi
lárdul a Népi 'Demokrácia államformája.

Véleményünk szerint minél előbb engedélyezni kell a 
szocializmus alapján álló több párt működését is.

A párttagság önkéntes, és minden ember magánügyének 
tekintendő. Üzemen belüli pártszervezetek létesítését egye
lőre nem helyeseljük.

A  tárgyalások folyamán a Nagybudapesti Központi Mun
kástanács küldöttei igyekeztek megteremteni annak lehe
tőségét, hogy a felvetett kérdésekben megjelelő kibonta- 
kozási alap jöjjön létre.

Legfontosabb teendőnek a munka megszervezését, meg
indítását és a munkástanácsok hatáskörének megszdárdí- 
tását tartjuk.

Kiadja:

A  NAG YBU D APESTI KÖ ZPO N TI M UNKÁSTANÁCS  
Budapest, VII. Akácfa-u. 15.

87


