
DUSÁN ALIMPIC BESZÁMOLÓJA A VKSZ XVI. 
VÁLASZTÁSI ÉRTEKEZLETÉN 

Elvtársnők és elvtársak! 
A Vajdasági Kommunis ta Szövetség X V I . értekezletét a Kommunis ta 

Szövetség a lap- és községi szervezeteiben lebonyolí tot t választások, va
lamint a küldöttségek és a küldöt trendszerű képviselő-testületek válasz
tásai u tán tart juk, amelyeken szemmel lá tha tóan bizonyságot nyer t esz
mei és poli t ikai egységünk a társadalmi fejlődés va lamennyi lényeges kér
désével kapcsolatban. Erről értékelést ad a VKSZ-nek a X V . és a X V I . 
értekezlet közöt t kifejtett eszmei-politikai tevékenységéről szóló jelentés. 
A X V . és X V I . értekezlet között i időszak, akciónk szerteágazó volta , 
intenzitása és osztályirányultsága szerint, több vonatkozásban is jelentős 
forradalmunk e szakaszának általános fejlődése szempontjából — ame
lyet Ti to elvtársnak az alkotmányfüggelékekkel, a 2 1 . üléssel, a pár t le
véllel, a X . kongresszus ha tározata iva l és a lkotmánnyal kapcsolatos kez
deményezései indí to t tak meg. 

Er re az értekezletre a társadalmi élet, a munka és az alkotótevékeny
ség valamennyi területén elért nagy eredmények jegyében kerül sor. A 
X V . és a X V I . értekezlet közöt t sikerrel átvészeltük a liberalizmus kor
szakában keletkezett válságot, amikor is az önigazgatásellenes és a szo
cialistaellenes erők meg akar ták fosztani a munkásosztályt vezető tá r 
sadalmi szerepétől és a Kommunis ta Szövetséget a szocialista önigazga
tás továbbfejlődéséért folyó harcban betöltött élcsapat szerepétől. A k k o 
riban lábra kapo t t a frakciózás, s a technobürokráciával együtt befész
kelődött számos intézménybe, támaszra lelt a Kommunis ta Szövetségben 
és egyes községi vezetőségekben, a frakciózás hordozói pedig a nemzetek 
között i szakadással fenyegettek Vajdaságban. Bizonyos értelemben ez 
vol t a legsúlyosabb szakasz pá r tunk életében és háború u táni fejlődése 
során; nagy ká roka t okozot t nekünk, s ezért erélyes harcot ' kellett indí
t anunk az effajta jelenségek kiküszöbölése céljából. A Vajdasági K o m 
munista Szövetség eszmei-politikai szempontból egységesen és cselekvő
készen került ki ebből az utóbbi években k i ta r tóan v ívo t t harcból, ma-



gán viselve a forradalmi akció azon pár t jának valamennyi jegyét, amely 
egyre képesebb arra , hogy álláspontjait és polit ikáját valóra váltsa. 

A tapasztala t azt tanúsítja, hogy csupán a szocialista önigazgatás to
vábbfejlődéséért, az önigazgatási szocialista viszonyokért és a dolgozók 
alkotmányos helyzetéért folyó harchoz kötődő következetes akció nyújt 
reális alapot a Kommunis ta Szövetség egységének szilárdításához, s alkot 
át törhetetlen gátat a nacionalizmussal, a liberalizmussal, a technobürok-
ratizmussal és más szocialistaellenes és önigazgatásellenes tendenciákkal , 
jelenségekkel és magatar tásformákkal szemben. 

Éppen ezért nem elég bírálóan viszonyulni a múlthoz — bár ez sem 
mellékes körülmény —, hanem alkotó szellemben kell viszonyulnunk 
harcunk alapvető kérdéséhez is, éspedig ahhoz, hogyan és mi módon va
lósítsuk meg a társadalmi-gazdasági fejlődéshez és stabilizációhoz kötő
dő feladatokat és célkitűzéseket, miként fejlesszük tovább a társult mun
ka önigazgatási integrációját, hogyan formáljuk a polit ikai rendszer fej
lődési i rányai t s valósítsuk meg a munkásosztálynak a társadalmi ú j 
ratermelés egészére gyakorolt döntő befolyását, majd végezetül, hogyan 
érjük el, hogy a munkásosztály úr rá legyen a jövedelmen és a többlet
munkán . 

Az ismertetett célok eléréséért folyó harc maga után vonja azt is, hogy 
meg kell ü tköznünk a poli t ikai és osztályellenséggel, illetve akár belülről, 
akár kívülről ar ra i rányuló próbálkozásaival , hogy letérítse útjáról vagy 
lefékezze haladásunkat , forradalmunk fejlődését. N e k ü n k jugoszláv 
kommunis táknak, akik nem fogadjuk el az erőpoli t ikát a nemzetközi 
viszonyokban, tartós i rányvételünk és á l landó feladatunk, hogy erősít
sük függetlenségünket, általános honvédelmünket , társadalmi önvédel
münket , szilárdítsuk és fejlesszük for rada lmunk vívmányai t , k ivá l tkép
pen nemzeteink és nemzetiségeink egyenjogúságát, testvériségét és egysé
gét. Erre t ámaszkodnak bel- ós külpol i t ikánk alapelvei és céljai, ezen 
alapul a gazdasági és nemzeti egyenjogúságért, az el nem kötelezettsé
gért, a békéért és a nemzetközi haladásért v ívot t harcunk, mindez, hoz
zájárult ahhoz, hogy hazánk, va lamint T i to elvtárs gondolatai és sze
mélyisége nagy tekintélyt és befolyást vívjanak ki maguknak a nem
zetközi viszonyokban és a nemzetközi munkásmozgalomban. 

Vajdaság mint a föderáció önálló szubjektuma 

Mindennek alapján a Vajdasági Kommunis ta Szövetség a mögöttünk 
álló időszakban számottevően hozzájárul t a JKSZ és az SZKSZ egysé
gének szilárdításához, szocialista közösségünk kohéziójához. Az egysége) 
folyamatosan és eredményesen építet tük soknemzetiségű közösségünk 
összetett vol tának, va lamint a köztársaságok és a t a r tományok teljéi 
mérvű egyenjogúságának és felelősségének körülményei között . Uralko
dóvá vál t a munkásosztály és a dolgozók, a nemzetek és a nemzetiségek 
egyenjogúságának valamennyi lényeges tar ta lmáról alkotot t tudat . Kife-



jezésre jut ez a saját fejlődésért és az egész jugoszláv közösség fejlődé^-
séért való felelősségben, a fejletlen köztársaságok, legfőképpen Kosovo 
Szocialista Autonóm Ta r tomány fejlesztési poli t ikájában csakúgy, mint 
a vajdasági nemzetek és nemzetiségek teljes mérvű gazdasági és társa
dalmi egyenjogúságáért folyó harcban. 

Az idei évben munkáva l emlékezünk meg annak 35. évfordulójáról, 
hogy a forradalmi harc folyamataiban s eredményeként, a Jugoszláv 
Kommunis ta Pá r t vezetésével megvetették Vajdaság autonómiájának 
alapjait . I ly módon valóra vá l tak pá r tunknak és Ti to elvtársnak a leen
dő föderális államberendezésről s ennek keretében Vajdaság helyzetéről 
elfoglalt álláspontjai. Vajdaság munkásosztálya, parasztsága és más 
dolgozói, nemzetei és nemzetiségei a felszabadító harc titói i rányvonalán 
haladva, hazánk valamennyi nemzetével és nemzetiségével együtt tör té
nelmünk során első ízben harcol tak önnön nemzeti és szociális felsza
badulásukért , s e harcukat győzelemre is vi t ték, biztosí tva ezáltal a ma
guk helyét az új Jugoszláviában s vál la lava a felelősséget önmaguk és 
szocialista közösségünk fejlődéséért. 

Vajdaság több mint három évtizede önálló szubjektuma Jugoszlávia 
föderális szervezetének, s mint a Szerb Szocialista Köztársaság a lkotó
része gyakorolja önigazgatási jogait s viseli a t a r tomány munkásosztá
lya, nemzetei és nemzetiségei előtt a felelősséget a maga fejlődéséért, s 
ugyanúgy a Szerb Szocialista Köztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szö
vetségi Köztársaság fejlődéséért. 

Az integrális társadalmi viszonyt jelentő szocialista önigazgatásért 
folyó harc elmélyítését célzó ha tá rozot t i rányvétel , for radalmunk legfon
tosabb v ívmányainak , főképp a nemzeti egyenjogúságnak és a jugoszláv 
szocialista föderalizmus önigazgatási jellegének érvényesítése, amelyet az 
1968. és 1971. évi alkotmányfüggelékek foglalnak magukban, az auto
nómia új, forradalmi társadalmi-poli t ikai ta r ta lmai t és fejlődési i rányai t 
ju t ta t ták kifejezésre. Ezeken az alapokon Vajdaság Szocialista Autonóm 
ta r tomány egyre inkább az átformálódás önigazgatási hordozójaként 
fejlődik, s járul hozzá a jugoszláv szocialista együvé tar tozás és a nem
zetköziségről a lkotot t tuda t fejlődéséhez, a dolgozók szabadságának, 
egyenrangú helyzetének társadalmi ha ta lmának és önigazgatási jogainak 
bővítéséhez,, a Szerb Szocialista Köztársaság és a Jugoszláv Szocialista 
Szövetségi Köztársaság fejlődéséért vál lal t felelősségének megvalósításá
hoz, nemkülönben ahhoz, hogy ezek is a lkotmányos felelősséggel ta r toz
zanak Vajdaság alkotmányos helyzetéért. 

A mögöt tünk álló időszak sorsdöntő vol t a Kommunis ta Szövetség és 
a t a r tomány valamennyi szervezett szocialista ereje szempontjából. Az 
adot t időszakban, a munkásosztály és a dolgozók széles körű mozgósí
tása révén, 1974-ben megállapí tot tuk a t a r tomány társadalmi-gazdasági 
fejlődésének eszmei-politikai alapjait és a hosszú t áv ra szóló i rányult
ságot, s folyamatos tevékenységként érvényre ju t t a t tuk az önigazgatási 
tervezést. Ezeken az a lapokon válik valóra a középtávú fejlesztési terv, 



kezd módosulni a gazdaság s t ruktúrája; ezen az alapon küszöböljük ki 
gazdaságunk felaprózottságát és kapcsolathiányát ; ebben az időszakban 
kezdtük meg alkotmányos alapon a Szocialista Szövetség átformálását , 
nyer tük az első tapasz ta la tokat a küldöt trendszer fejlesztésében, s nyi
to t tuk meg a nevelés és oktatás , a tudomány és kul túra önigazgatási 
szocialista átlényegülésének és fejlődésének folyamatát . E tevékenységek 
mindegyikének középpontjában dolgozónk, illetve társadalmi-poli t ikai 
és gazdasági helyzete, önigazgatási jogai és felelőssége áll. 

Harc a fejlődésbeli lemaradás ellen 

Az adot t időszakban a társadalmi termelőerők gyorsabb i ramban fej
lődtek, mint valaha, az egész gazdaság társadalmi összterméke a két és 
félszeresére, a beruházások a három és félszeresére, az ipar átlag 6 szá
zalékos ütemben, a mezőgazdaság megközelítőleg azonos ütemben fej
lődött , ezenkívül emelkedett az életszínvonal, fokozódott a dolgozók 
szociális és anyagi biztonsága. 

Átfogó tevékenységet ind í to t tunk annak érdekében, hogy kiküszöböl
jük a t a r tomány fejlődésbeli lemaradását , va lamint hogy vajdasági vi 
szonylatban csökkentsük a községek közöt t muta tkozó fejlettségbeli kü
lönbségeket. A tudományos v ívmányok alkalmazása révén az élelmiszer
termelésben elért eredményeink még a tervelőirányzatokat is tú lszárnyal
ják, hozamaink azonban még mindig nem érik el a jelenlegi genetikai 
lehetőségeket. A középtávú terv teljesítésének első esztendejében több 
mint 32 000 új munkahelyet nyi to t tunk, megkezdődött a külföldön ideig
lenesen munkavál la láson levő dolgozók fokozatos visszatérése, egyszers
mind csökkent azoknak a száma, akik az országhatáron túl keresnek 
munkát , á l landóan növekednek a reálkeresetek, a társadalmi szint szá
mos új létesítménye épült fel, kibővült az egészségvédelem, s emelkedett 
a lakosság képzettségi szintje, úgyhogy a foglalkoztatot tak több mint 
60 százalékának középiskolai, főiskolai vagy egyetemi végzettsége van . 

Szép eredményeket értünk el a szociálpolitika programozásában is, fo
koztuk harcunka t a nem munkából eredő vagyonszerzés minden formá
ja ellen, csaknem 45 000 lakás épült fel, s egy orvosra 632 lakos jut. 

Tevékenységünk e négyéves időszakában lényegi viszonymódosításokat 
kezd tünk meg társadalmunkban az a lkotmány és a társult munkáról 
szóló törvény alapján, va lamint a szocialista önigazgatás polit ikai rend
szerének fejlesztésében. A dolgozók önigazgatási tudata szubjektív erő
vé lett társadalmi életünkben, s i lyenformán anyagi mozgatóerő is a 
társadalom egészében. Az akció kezdeményezője mindenkor a Kommu
nista Szövetség volt, s ebben a tevékenységben kovácsolódott az osz
tály és a pár t , a pá r t és a széles dolgozó tömegek, valamennyi nemzet 
és nemzetiség szövetsége, erősödött a kommunis ták eszmei-politikai és 
szervezőképessége és cselekvőkészsége. 



E nagy sikert a két kongresszus közöt t ér tük el. A munkásosztály és 
a dolgozók, valamennyi nemzetünk és nemzetiségünk küzdelmének és 
munkájának köszönhetőleg kiváló gazdasági, szociális, polit ikai és kul
turális előfeltételeket teremtet tünk a további sokoldalú önigazgatási szo
cialista fejlődéshez, amelynek valóra váltásához egész lényével hozzá 
kell járulni a Kommunis ta Szövetségnek és minden más szervezett szo
cialista erőnek az előttünk álló időszakban. 

I. 

AZ EGYSÉGES J U G O S Z L Á V P I A C I G É N Y E I S Z E R I N T 

A Jugoszláv Kommunis ta Szövetség X . kongresszusának a társadal
mi-gazdasági fejlődés stratégiai i rányaira vona tkozó álláspontjait és 
eszmei-politikai állásfoglalását a Vajdasági Kommunis ta Szövetség a 
t a r tomány hosszú távú gazdasági fejlődésének alapjaként fogadta el. 

Eredményeink azt tanúsítják, mennyire szilárd az egységünk a fejlő
dés fő i rányaira összpontosuló akciónkban, egyszersmind igazolják a 
szocialista önigazgatási társadalmi-gazdasági rendszer nyújtot ta előnyö
ket. E középtávú terv előkészítése, kimunkálása, a benne rögzített fel
adatok elemzése és teljesítése révén számos kezdeményezés és alkotóte
vékenység szabadul fel mind a társult munkában , mind a társadalom
ban. 

Vajdaság S Z A T dolgozóinak tartós érdeke, hogy olyan i rányban mó
dosítsák tovább a gazdaság struktúráját , amely teljesebben juttat ja majd 
kifejezésre az egységes jugoszláv piac igényeit, s ez egyúttal nagyobb jö
vedelmet, nagyabb felhalmozási összeget, gyorsabban növekvő foglal
koztatást , stabilabb gazdasági életet és előnyösebb fizetési mérleget is 
jelent majd. 

Nincs társultmunka-szervezet , amelyre a gazdasági s t ruktúrában vég
bemenő változások ne gyakorolnának hatást most és a jövőben is. É p 
pen ezért akciónk szempontjából roppan t jelentős, hogy arra képesítsük 
a dolgozókat, hogy környezetükben szünet nélkül bírálóan mérlegeljék 
önnön fejlődési lehetőségeiket, keressék a módosí tásokat a program
irányvételben, a munkamegosztás, a szakosítás meghonosításában, a na
gyobb termelékenységben, a dinamikusabb fejlődéshez szükséges feltéte
lek megteremtésében. 

Megjelölt eszmei-politikai i rányvételünk megvalósítása során azon
ban nehézségekbe, meg nem értésbe és lomhaságba ü tközünk a szakem
berek és az ügyvezető szervek egy részénél, amelyek konzervat ív néze
teiket követve egy helyben topognak, s elavult, hagyományos termelési 
programjukkal hátrá l ta t ják fejlődésünket. Ez főként a természeti kin
csek kiaknázásának további lehetőségeihez való viszonyulásukban jut 
kifejezésre. 



Annak , hogy a gépgyártás és a fémfeldolgozó ipar újratermelési ké
pessége éppen a legnagyobb beruházások szakaszában csökken, jórészt az 
az oka, hogy e termelést nem i rányí to t tuk a folyamatban levő vál tozá
sok vágányára . Ez az elidegenedettség, lomhaság, s a mezőgazdaság, az 
élelmiszeripar és a nehézvegyipar szükségleteitől való elkülönülés meg
annyi káros következményt von maga után az általános stabilitásra néz
ve. A súlypontot tehát ar ra kell helyeznünk, hogy megállás nélkül 
összehangoljuk a gazdasági s t ruk túráka t egymás közöt t és az egységes 
jugoszláv piacon, ennek keretében szakosítás és munkamegosztás útján 
sorozatgyártást vezethetünk be, egységesíthetünk és szabványosí thatunk 
számos szükséges alkatrészt és felszerelést, egyszersmind csökkenthetjük 
az importot . A fejlődés ilyen nagy jelentőségű kérdéseivel kapcsolatos 
fogyatékosságokat csakis a Kommunis ta Szövetség, a közvetlen önigaz
gatók, a küldöt tek és küldöttségek, valamennyi szocialista erő szervezett 
akciója révén küszöbölhetjük ki . 

Ma már nagyobbak a követelmények olyan vonatkozásban, hogy az 
általános fejlődést alá kell rendelni a belső piaci lehetőségeknek, és szé
lesebb körben beépíteni őket a nemzetközi munkamegosztásba. A beru
házási döntéshez nem elegendő a nyersanyag-, műszaki-technológiai és 
pénzügyi előfeltételekre szorí tkozó argumentáció. Mindenkor a piactól 
kell ki indulni a termelés többi tényezője felé, figyelembe kell venni a 
piac dimenzióit, akár az évi, akár a több évre szóló tervekről van szó, 
s ezt az általános érvényű hozzáállást meg kell ta r tani minden szakasz
ban, a kezdeményezéstől egész a végső .határozásig. Feladata ez vala
mennyi szubjektív erőnek, s lényeges ta r ta lma a szocialista önigazgatási 
tervezésnek. Persze valóságérzékkel kell rendelkeznünk, figyelembe kell 
vennünk lehetőségeinket, hiszen csak most kezdtük módosítani felapró
zot t gazdaságunk struktúráját s kiküszöbölni viszonylagos fejlődésbeli 
lemaradásunkat . 

Következésképpen a legmagasabb fokú megmunkálás javára történő 
struktúramódosí tás többrendbeli jelentőséggel bír , mind a természet ad
ta és munkáva l teremtet t feltételek célszerűbb kiaknázása és e termelés
ben a szakképzett munka fokozottabb bevonása, mind pedig gazdasá
gunknak a nemzetközi munkamegosztásba való eredményesebb bekap
csolása szempontjából. 

A hazai nyersanyagokra alapozunk 

Az ásványi kincseinkről: a kőolajról, a földgázról, a hévizekről, a kü
lönféle ásványokról , főként azokról , amelyek az épí tőanyag-iparban 
szolgálhatnak nyersanyagul, nemkülönben a potenciális energiaforrások: 
a víz és a szén jobb kiaknázását elősegítő tényleges lehetőségekről szer
zett ismereteink a r ra köteleznek bennünket , hogy beleépítsük őket a so
ron következő terv alapjaiba. E kötelezettségeink azért is nagyok, mert 
h iányt szenvedünk energiából, főként vi l lanyáramból , s e kérdés meg-



oldása nélkül a t a r tomány kiegyensúlyozottabb fejlődéséről szó sem le
het. A további fejlődéshez úgy törhetünk uta t , ha a hazai nyersanya
gok alapjára helyezzük az új társadalmi munkamegosztást , amely aztán 
a további szakosítás útján megteremti a további a lapokat újabb terme
lési ágak meghonosításához. 

Az élelmiszer-termelésben elért jelentősebb eredmények, a tudomány, 
a teclmika és a technológia roppant gyors i ramú fejlődése, a táplálkozás 
szerkezetében a lakosság jövedelmének, életszínvonalának és egészségi 
á l lapotának javulása folytán végbemenő gyorsabb ütemű változások, a 
nemzetközi munkamegosztásba való szélesebb körű bekapcsolódás lehe
tősége és igénye mind azt követeli, hogy következetesen küzdjünk a ta r 
tomány hosszú távú fejlődésével kapcsolatos eszmei-politikai i rányvétel
nek és e középtávú terv céljainak megvalósításáért, főként a s t ruktúra 
módosításáért , az állattenyésztés, a főzelékfélék és az ipari növények 
termelése javára , és következetesen vál tsuk valóra az élelmiszergaz
daság 1980-ig szóló fejlesztéséről aláír t társadalmi megállapodást . 

N a g y o b b hústermelést úgy érhetünk el, ha olcsóbb lesz a t aka rmány
előállítás, és megváltozik az állttenyésztés technológiája. A tömeges és 
olcsóbb élelmiszertermelés tulajdonképpen nem más, mint a jövedelem 
növeléséért folyó harc annak révén, hogy gyorsabban növeljük a mun
katermelékenységet a technikai, gazdasági és társadalmi szerveződés és 
az ipari termelési mód magasabb szintjén az egész élelmiszergazdaság 
vonalán. 

Az élelem nem csupán eredménye, hanem egyszersmind feltétele is 
ennek a kölcsönös függőségnek, s összekötő kapcsává lesz a társult mun
ka általános jövedelme érdekeben. 

N a g y belső tar ta lékaink közé tar tozik a víz , a közlekedés az ipari és 
mezőgazdasági eredetű számos melléktermék, valamint , annak lehetősé
ge, hogy az élelmiszertermelés egész vonalán a lkalmazzuk a tudományos 
ismereteket. Még mindig nagy különbség van egyfelől aközött , amit a 
tudományos megoldások kínálnak, másfelől pedig aközött , hogy milyen 
mértékben élünk velük. A Duna—Tisza—Duna csatornahálózat megépü
lése, a mezőgazdasági termelés ipari módjának nélkülözhetetlenségéről 
a lkotot t tuda t térhódítása, az élelmiszeripari fejlődése, a tudomány és a 
termelés közös programok alapján történő önigazgatási összekapcsoló
dása, a közvetlen termelők és a szakemberek tapaszta la ta — ez mind
mind minőségi belső tar ta léka a termelés és a jövedelem fokozásának. 

Űj ismereteink vannak az évente több mint 5 000 000 tonnára becsült 
mezőgazdasági hulladék és élelmiszeripari melléktermék, vegyipari , bio
kémiai és egyéb anyag feldolgozásának lehetőségeiről. E nyersanyagpo
tenciál kiaknázásával feltételeket teremtünk mind a jövedelem, mind a 
foglalkoztatás növelésére, s ezért megérdemli, hogy valamennyi szub
jektív erő megmozduljon a jövedelemért v ívot t általános harc vonalán . 

A termelés és a technológiai fejlődés folyamatainak fejlesztését, az 
áruválaszték bővítését és a termékek minőségének javítását , nemkülön-



ben a versenyképesség fokozását a továbbiakban még inkább saját fej
lesztési szolgálataink munkájára kell a lapoznunk, s szervezetten kell 
ösztönöznünk a feltalálói és újítói munká t , elismerve közben az élvo
nalbeli tudományos eredményeket. 

A mezőgazdaság ipari termelési módja a gyorsabb ütemű önigazgatási 
munka- és eszköztársítást igényli, nemkülönben azt, hogy a mezőgazda
ság a legszorosabb kapcsolatot építse ki az élelmiszeriparral, a kereske
delmi szervezetekkel, a mezőgépgyártással és a vegyiparral . Az ilyen 
élelmiszergazdaságról inkább csak elképzeléseink vannak , a megvalósí
tásban pedig a kezdet kezdetén járunk. Vannak itt nehézségek, sőt ellen
állások is, s ezek a társult munka egyes részei közöt t muta tkozó ellent
mondásokban gyökereznek, amelyek objektíve a jövedelemszerzés egyen
lőtlen feltételeiből és lehetőségeiből fakadnak. Ezeket az ellentéteket 
csupán úgy tudjuk feloldani, ha önigazgatási megegyezéssel lefektetjük 
a fejlődés hosszú távra szóló közös alapjait , a jövedelem mint közös jö
vedelem növelésének alapjait, szabályozzuk az elosztás területét, és ki
munkáljuk az ar ra szolgáló mércéket, hogy aztán lemérhessük minden 
egyes részvevőnek a jövedelemszerzéshez való hozzájárulását. 

A VKSZ jelentős fordulatot tett a távlatkeresésben 

Erélyesen harcolnunk kell mindazon jelenségek ellen, amelyeknek 
hordozói a dolgozók arra való elidegeníthetetlen jogának védelme címén, 
hogy rendelkezzék a jövedelemmel, a Kommunis ta Szövetséget vállalati 
részérdekekkel azonosítják, amelyek mindenkor csoporttulajdoni eleme
ket rejtenek magukban. A társadalmi tulajdontól és a jövedelem társa
dalmi jellegétől a bármiféle monopólium alapján történő személyijöve
delem-elsajátítás idegen, függetlenül attól, hogy ez természet ad ta vagy 
piaci körülmények eredménye. Az adot t jelenségek és eszmei problémák 
általánosabb vonatkozásúak s a társadalmi összmunka minden területé
hez kötődnek. A szocialista erőknek, élükön a Kommunis ta Szövetség
gel, képessé kell válniuk arra , hogy az ilyen jellegű jövedelemrészeket 
kizárólag a bővítet t újratermelésbe irányít ják az egész társadalmi-gaz
dasági és poli t ikai rendszerben. 

A Kommunis ta Szövetség számára fontos, hogy agrárpol i t ikánkat 
valamennyi élelmiszertermelő támogassa, köztük a földművesek is. Ezek 
nemcsak a termelés növelésére ál lnak készen, hanem arra is, hogy a 
munka , az eszközök és a föld társítása révén bekapcsolódjanak az új 
szocialista önigazgatási termelési viszonyokba, s így kinyilvánít ják a na
gyobb jövedelem megteremtésével és önnön anyagi és szociális biztonsá
guk fokozásával összefüggő érdekeltségüket. Mindjobban kibontakozik a 
közös tervezés és termelésszervezés, az eszközigazgatás, a beruházásokról 
való határozás és a társadalmi jövedelmet alkotó közös jövedelem elosz
tásának gyakorla ta . 



A földművesek tulajdonában levő föld, eszközök és munkájuk társí
tásának kérdése, továbbá a földművesszövetkezeteknek és egyéb társu
lási formáknak a társult munkáról szóló törvény és a ta r tományi föld
művestársulási törvény alapjain történő továbbfejlesztése a kommunisták 
eszmei-politikai tevékenységének egyik roppant jelentős területe lesz az 
elkövetkező időszakban, s alkotórésze az élelmiszergazdaság fejlődésé
ben fennálló mai mozgásoknak. A földművesszövetkezetek és a társas
termelési társul tmunka-alapszervezetek termelési p rogramok alapján való 
létrehozása, amely újabb lehetőségeket nyújt majd a termelékenység és 
a jövedelem növelésére, a földművesek és az elaggott falusi családok 
anyagi és szociális biztonságának fokozására, közvetlen feladat a ma
gánszektorban folyó termelés további társadalmasításával kapcsolat
ban, s fontos tényező mind a mezőgazdaság, mind az egész élelmiszer
gazdaság s t ruktúrájának módosításáért folyó további küzdelemben. Az 
eszköztársítást az adópoli t ikával is serkenteni kell. 

A Vajdasági Kommunis ta Szövetség jelentős fordulatot tet t a távla t 
keresésben, amikor a szűkebb értelemben vet t iparosítás felől az integrá
lis iparosítás széles frontjára lépett, amely felöleli a társadalom legszéle
sebb termelőerőit, és mozgósítja az egész lakosságot. A mezőgazdasági 
termelés ilyen szellemű társadalmasítása lényeges feltétele a falu továb
bi szocialista á ta lakulásának, ennek folytán ugyanis lehetőségek nyí lnak 
egyéb tevékenységek fejlődésére is, amelyek a munka és az eszközök 
felosztását, sőt a falu egész életét is a gyorsabb ütemű fejlődés útjára 
terelik. 

A földpolit ikával meg kell majd hiúsí tanunk a termelésre gyakorol t 
nemkívánatos következményeket , amelyek amiat t állnak elő, hogy a pa
rasztok földműveléssel nem foglalkozó személyekre ruházzák át a föld 
tulajdonjogát, s ily módon a földterületek felaprózódnak. Az utóbbi 
években csökkent a mezőgazdasági földterületek mennyisége, építőtelek
ké alakulnak át, következésképp számottevően csökken a termelési a lap
ja. A fejlesztési terveket okvetlenül kapcsolatba kell hozni a területren
dezéssel, amire eddig nem volt példa. Még sokat kell munká lkodnunk 
annak érdekében, hogy a földpolit ikát összehangoljuk a fejlődési célok
kal ; ebben nagy kötelesség hárul a községek küldöt t rendszerű képviselő
testületeire. 

A földművelés még jótékonyabb hatást gyakorolhat a stabilizációra, 
ha termelési terveit az eddigieknél nagyobb mértékben a társadalmi 
szükségletekhez igazítaná, melyeket minden év elején kellene megálla
pí tani . A társult munka és a társadalmi-poli t ikai közösségek mai szerve
zettsége és kölcsönös kapcsolata a városok ellátásában, az anyagi és piaci 
tar ta lékok biztosításában, az exportfölöslegek és a kivitelre szánt ter
melés tervezésében,, va lamint az impor tnak e tervekhez való hozzáiga
zí tásában nem érte el a kellő szintet, nem h a t ösztönző erővel a terme
lésre, hanem nemegyszer csapást mér rá, s ily módon nagy hullámzáso
kat és ciklikus megrázkódta tásokat okoz a termelésben. 



A fejlődés gyorsabb ütemű vál tozásokat követel a közlekedésben. Túl 
magas a fuvarozás díjának a termelési költségekben való részaránya, s 
azzal fenyeget, hogy csökkenti a munka- és a termelésnövelés értékét. 
Mind ez miatt , a jövőben sokkal inkább ki kell aknáznunk a gazdaságo
sabb közlekedési ágakat : a vízi u taka t és a vasúthálózatot , s a közleke
dési gazdaságot mint egységes rendszert az egész társult munkáva l együtt 
be kell építenünk a jövedelmi viszonyokba. A közlekedés a közelebbi és 
a távolabbi jövőben fokozott jelentőséget kap a nemzetközi közlekedési 
poli t ika, illetve irányai és jelentősége szempontjából, s ezeket a körül
ményeket a tervben minél inkább hozzá kell idomítanunk saját körül
ményeinkhez. 

A nagyobb munkatermelékenységre kell serkenteni a dolgozókat 

A nemzetközi gazdasági viszonyokban alakuló, terjedő és fejlődő új 
minőségi tényezők felszínre hozták azt is, hogy e területen igen bonyolult 
a helyzet, s jócskán lemaradunk mind a káderbeli képesítés, mind pedig 
azon általános feltételek szempontjából, amelyek közöt t a társult munka 
a társadalmi újratermelés e részében önnön új szerepét betölti . A kivitel 
növelése és állandósítása már ma, holnap pedig még inkább kulcskér
désévé válik t a r tományunk összesített fejlődésének. Számos termelési 
ágban merőben megváltozot t körülmények közöt t találjuk magunkat . 
A vajdasági gazdaság néhány fontos terméke, amelyekből egyelőre hiány 
érezhető a jugoszláv piacon, á l landó többletként muta tkozik majd. Ez 
azt igényli, hogy merőben új szellemben, a termelésre, a kivitelre és a 
kivitel állandósítására támaszkodva közelítsük meg a nemzetközi gazda
sági kapcsolatok és viszonyok egész területét. Nélkülözhetet lenül fontos, 
hogy mentesítsük magunka t mindazon termékek behozatalától , amelyeket 
saját erőnkkel elő tudunk áll í tani. E tevékenység nagy részét a társult 
munka és a külfölddel való gazdasági kapcsolatok érdekközössége közötti 
együttműködéssel kell lebonyolí tanunk. 

A dinamikus fejlődés a természet puszt í tásának, egyensúlya megbon
tásának veszélyét hordozza magában. Meg kell há t óvnunk az emberi 
környezetet a megrázkódtatásoktól és a pusztulástól, mert további fej
lődésünk többrendbeli károka t szenvedhet. Erre az eddigiek során nem 
ügyel tünk kellőképpen. 

A gazdasági s t ruktúra módosításának központ i problémája a nagyobb 
felhalmozást sürgető igénnyel együtt az eszköztársításhoz, va lamint ah
hoz kötődik, hogy az eszközöket azokra a pontokra összpontosítsuk, 
amelyeken erőteljesen támogatják majd e vál tozásokat . H a a döntéseket 
a véletlenre bízzuk, s nem keressük közösségünkben a tágabb érdekeket, 
a fennálló termelési s t ruktúrák a pénzfelhalmozódás megoszlása szerint 
fognak újratermelődni, ez pedig nem mindenkor szolgálja a gyorsabb 
ütemű fejlődésnek és a társult munka egészének az érdekeit. A jóvá
hagyo t t önigazgatási megegyezések a társítást túlnyomórészt elvben sza-



bályozzák anélkül, hogy a megvalósulás világos céljait, alapjait és ta r 
ta lmát meghatároznák, a bankrendszerben pedig még nem vit ték véghez 
mindazoka t a szervezeti és jogi vál tozásokat , amelyeknek eredményeként 
bankrendszerünkben a hitelviszony új jövedelmi viszonnyá változik, s 
a társadalmi akkumuláció mozgathatóságának magasabb szintjére lép a 
társult munka javára és annak ellenőrzése alatt . 

A továbbiakban még inkább fokoznunk kell ha rcunka t a gazdaság újra
termelési képességének növeléséért. Ez megköveteli, hogy bírálóan viszo
nyuljunk ehhez a X . kongresszus óta valóra nem vál t feladathoz s elhá
rítsuk azokat a fő okokat , amelyek mia t t az eszközöknek a társul t 
munka közvetlen rendelkezésére bocsátott része viszonylag csökkent. 
Minthogy a társadalmi újratermelés egészét a társultmunka-szervezeteken 
belüli s az anyagi a lap és a társadalmi felépítmény közti kölcsönös füg
gőség alkotja, e tevékenységet ki kell bon takoz ta tnunk mindenüt t , ahol 
csak akár közvetlenül, akár közvetetten befolyást gyakorolnak a gazda
ság újratermelési képességének alakulására. 

Sok poli t ikai nézetkülönbség és összecsapás robbant ki ott is, ahol a 
termelő munkásoknak kell elosztaniuk a jövedelmet. A viszonyok ösz-
szességére — kezdve a termeléstői és a kul túrá tól egészen a tudományig, 
az oktatásig és az egészségügyig — az alapvető társadalmi-poli t ikai és 
termelési viszonyok fejlődésének szemszögéből kell tekinteni. Ebben je
lentős helye és feladata van a Kommunis ta Szövetségnek, szervezettségé
nek, tevékenységi formái és módszerei á l landó tökéletesítésének. 

Ahhoz, hogy az anyagi és a társadalmi fejlődésnek meglegyen a maga 
mozgatóereje, á l landóan nagyobb munkatermelékenységre kell serkenteni 
a dolgozókat . Amíg azonban a munkás csupán a tiszta jövedelem részé
nek elosztása révén kap serkentést, nem várhat juk el, hogy a munka sze
rinti elosztás megmutassa valamennyi szocialista önigazgatási értékét. 
Egyes területeken és ágakban csökkenteni kell a jövedelemszerzés á l ta
lános feltételei közöt t mu ta tkozó tetemes különbségeket, amelyek objek
t íve akadá lyozzák a jövedelem növekedését, s egyeseknek munkáva l való 
hozzájárulástól függetlenül is lehetővé teszik a kisajátítást, másoknak 
pedig e hozzájárulás ellenére is kor lá tozzák a jövedelem és a személyi 
jövedelem szintjét. Az egyik is, a másik is csökkenti a munkás érdekelt
ségét a munkatermelékenység fokozása iránt . Az ellentmondást azáltal 
kell megoldani, hogy gyorsabb ütemben képesítjük a tá rsu l tmunka-a lap
szervezeteket, amelyek aztán saját kereteikben, a munkaszervezetben és 
az összetett szervezetben, va lamint tágabb viszonylatban, az újraterme
lési láncolatok között i kölcsönös kapcsolatok révén munkál ják ki a jöve
delemszerzési mércék és kr i tér iumok új kvali tásai t , s az tán a lkalmazzák 
őket. 

A társultmunka-szervezetekben igen lassan hidalják á t a társult munka 
egyes részeinek érdekei közöt t muta tkozó el lentmondásokat , s ez abban 
muta tkozik meg, hogy nem megfelelő a fejlesztési programokról szóló 
önigazgatási megegyezések minősége, nem hangolják össze őket, követ-



kezesképp hiányzik belőlük az egységes jugoszláv piac előtti tágabb ki tá
rulkozás. Mind a gazdasági, mind a gazdaságon kívüli tevékenységekben 
működő alapszervezetek egy részében mág mindig tapaszta lható olyan 
felfogás és magatar tás , amelyeknek hordozói az osztályszolidaritás és a 
szociális védelem címén olyankor is szentesíteni próbálják a dolgozók 
személyi jövedelemre való jogát, ha e mögöt t a jog mögött nem áll mun
kával va ló hozzájárulás. A veszteségek egy része éppen a meg nem kere
sett személyi jövedelem kifizetéséből származik. 

A gazdasági stabilizációs célok eléréséért és a dinamikus gazdasági 
fejlődésért folyó harc a Kommunis ta Szövetség és a többi szervezett 
szocialista erő fő feladatai közé ta r tozot t . Elég sok minden tör tént an
nak érdekében, hogy az akció súlypontját a következményekről az okokra 
helyezzük át . Különösen fontos az, hogy az utóbbi két évben kedvező 
változások mentek végbe a túlméretezett fogyasztás megfékezésének és 
a pénzügyi fegyelem szilárdításának vonalán, bár ezen a síkon még szá
mos fogyatékosságnak vagyunk tanúi . Csak kevés számú társul tmunka
alapszervezetben értékelik újra ál landóan az állóeszközöket, többségük
ben az elszámolt amortizáció gyakorlat i lag nem fedezi az elhasznált esz
közök értékét. A következmények többszörösen is károsak, úgyhogy ak
ciónkkal meg kell vá l toz ta tnunk a társadalmi tulajdonhoz és az elosz
táshoz való viszonyulást. Az elszámolási és a fizetési rendszer lényegében 
az egész társadalmi vagyon számbavételének egyik formája volt , ez fel
színre hozta a korábbi fedezet nélküli veszteségeket is, amelyeket na-
gyobbára az általános tartalékforrásokból és szanálási hitelekből fedez
ték, ez pedig általános szabályként nem fogadható el. 

A jövedelem elidegenítésének megakadályozása 

A társult munka önigazgatási integrációjának mély osztályjellege van , 
mert szűkíti a gazdasági alapot ahhoz, hogy bürokrat ikus-pol i t ikai és 
technokrat ikus módon beava tkozzanak a jövedelemszerzési és -elosztási 
viszonyokba a társul tmunka-alapszervezetekben és ezek társulásaiban, 
főként pedig a felhalmozott többlet munka képzésében és a vele való 
rendelkezésben. A jövedelem elidegenítésére még van lehetőség, s teszik is 
ezt kamatok , térítések, szuperrabatok és mindennemű letétek útján. 
Mindez azonban nem más, mint a munkásosztály kezéből munka nélkül 
k i ragadot t jövedelemrész, s a munkásosztálynak nincs rá lehetősége, hogy 
befolyásolja sem e rész összegét, sem felhasználásának módját . Ezentúl 
is ébernek kell lennünk a jövedelem elidegenítésének minden formájával 
szemben, s módszeresen el kell há r í t anunk gócait, mert ezekből a forrá
sokból a lakulnak ki az ismeretlen eredetű társadalmi eszközök. 

Mindebből következően az olyan társadalmi-gazdasági rendszer to
vábbfejlesztését és tökéletesítését szolgáló tevékenység, amely lehetőséget 
ad minden szinten a társult munkának a jövedelemszerzési és -elosztási 
feltételekre gyakorol t közvetlenebb befolyására, fontos és felelősségteljes 



feladat. Fontos tennivaló továbbá az is, hogy a saját keretek közé való 
zárkózás valamennyi formája leküzdésének feltételeként és módjaként 
további ösztönzést adjunk a gazdaság önszerveződési folyamatának és 
a társult munka önigazgatási összekapcsolódásának. 

A bővítet t újratermelés önigazgatási rendszerének építésében igen fon
tos alapjukban módosítani a társadalmi-gazdasági viszonyokat a ban
kokban, a biztosítóintézetekben, egyéb pénzintézetekben és kereskedelmi 
szervezetekben, éspedig a közös jövedelem elvei szerint. 

E problémák megoldása érdekében a felépítmény területén tovább kell 
tökéletesíteni a szabad munkacsere révén történő jövedelemszerzésben 
fennálló kölcsönös függőségi viszonyok rendszerét. Egyelőre nincsenek 
elég objektív mércéink és k imunkál t mechanizmusaink a közös és ál ta
lános szükségletek céljait szolgáló eszközök elkülönítésére, nincs kellő 
közvetlen függőség egyfelől a társadalmi termék és jövedelem növelése, 
másfelől a közszolgálatoknak e fejlődésben betöl töt t szerepe és helye 
között . Következésképp a felépítmény területén még elég sok ésszerűt-
lenségre van példa a munka szervezésében és megosztásában, s e tevé
kenységek nem is járulnak hozzá kellő mértékben az anyagi termelés 
újratermelési képességének fokozásához. Azál ta l , hogy a társul tmunka
alapszervezetekben a munkahozzájárulás alapján való jövedelemelosztást 
érvényesítjük, a szabad munkacsere révén fokozottabb ellenőrzés alá 
vonjuk azon jövedelemrész felhasználásának színhelyét és módját, amely 
az általános és közös szükségletek céljaira van elkülönítve. A társult
munka-alapszervezete tehát a bázis dolgozóinak ilyen i rányú befolyása 
eddig gyenge volt , s a pozit ív i rányú kiigazításokat rendszerint a társult 
munkán kívül álló szubjektív erők kezdeményezésére tették. 

A gazdaság újratermelési képességének fokozása szempontjából külö
nös jelentőségű, hogy kimunkáljuk az elosztási viszonyok önigazgatási 
rendezéséhez, nemkülönben a munka és a munkaeredmények szerinti 
személyijövedelem-elosztásához szükséges a lapokat és mércéket. E kérdés 
rendezéséhez átfogóbban és szervezettebben lá t tunk hozzá, s bizonyos 
fogyatékosságokat és hiányosságokat észleltünk. A tevékenység súlyát in
kább a személyi jövedelem elosztási mércéinek kimunkálására helyezték, 
s kevesebb figyelmet fordí to t tak a tiszta jövedelem felosztásának közös 
alapjaira és mércéire. A munkás éppen a tiszta jövedelem elosztására vo
na tkozó döntéssel oldja meg önnön ellentmondásos helyzetét: a termelő 
helyzetét, amelyből a folyamatos bővítet t újratermeléshez fűződő érdek 
fakad, és a fogyasztóét, aki minél nagyobb részt szeretne személyi jö
vedelemként. 

Ezen a vonalon kell építenünk, az ál talános fejlesztési polit ikai össze
tevőjeként, a szociálpolitikát is, az életszínvonal emelésének poli t ikájában 
pedig el kell ha tá ro lnunk a szocialista szolidaritást mint tartós i rányult
ságot az álszolidaritástól, amely az egyenlősdit hirdető demagógiában 
jut kifejezésre, és éppen a munkásosztá lynak okoz hatalmas károkat . 
Azáltal , hogy a kölcsönösség és a szolidaritás elvének szellemében társa-



dalmasítjuk az életszínvonal tervszerű emelésének politikáját, szembe
helyezkedünk a munkától és a munkaeredményektől közvetlenül nem 
függő elfogadhatat lan szociális különbségekkel. 

A lakásépítés, amely nemcsak a dolgozók életszínvonala és szociális 
biztonsága, hanem az általános fejlődés szempontjából is számottevő té
nyező, lemaradásban van a fejletlen szocialista önigazgatási jövedelmi 
viszonyok, nemkülönben amiat t , hogy az önigazgatási érdekközösségek 
nem eléggé tevékenyek s a társul tmunka-alapszervezetek dolgozói nem 
gyakorolnak kellő befolyást az általános lakásépítési poli t ikára. A terv 
mögött i lemaradás okait az egész vonalon kell keresnünk, kezdve a vá
rosrendezési poli t ikától , egészen az építővállalatokig, amelyek nem eléggé 
fejlettek és szervezettek, nem működnek együtt kellőképpen, nem integ
rá lódnak, és nincsenek meg az adottságaik a lakásál lomány gyarapí tását 
és átformálását szolgáló vállalkozáshoz, amely nemcsak hogy feladatuk 
ebben az időszakban, hanem amelyre a jövedelem tetemes hányadá t is 
fordítjuk. A tervfeladatok fokozott felelősséget igényelnek a lakásépí
tés valamennyi közreműködőjétől , de ez nyi lvánvalóan hiányzik belő
lük. Ahhoz, hogy a helyzeten javí tani lehessen, teljes mértékben mozgó
sítani kell a szubjektív tényezőket, jobban össze kell hangolni munkáju
ka t és felelősségüket, de többet is kell dolgozniuk, és jobban fel kell sze
retkezniük termelőeszközökkel. 

II. 

A Z O K T A T Á S , T U D O M Á N Y ÉS A K U L T Ú R A 
FEJLESZTÉSE 

A ta r tomány társadalmi-gazdasági fejlődésének jóváhagyot t i ránya és 
ta r ta lma megköveteli, hogy az oktatási-nevelési, tudományos és kul tu
rális tevékenység reformjának már megkezdett folyamatai t sokoldalúan 
fejlesszük, elmélyítsük és tökéletesítsük, hogy szervesen és funkcionálisan 
összekapcsolódhassanak az anyagi termelésben működő társult munkáva l , 
főként a szakemberek és újabb szakirányú káderek képzésében. Az ön-
igazgatásilag társult munka nem léphet túl termelésének eddigi korlátain, 
s nem küzdhet i le a fennálló el lentmondásokat , ha a tudomány közvet
len termelőerőként nem jut kifejezésre benne. Másfelől az oktatási-ne
velési, tudományos és kulturális tevékenységeket jövedelmi viszonyok 
alapján bele kell illeszteni az önigazgatásilag társult munka rendszerébe, 
mert csupán így mentesülhetnek a hagyományos költségvetési függőség
től, s csupán így a lakulhatnak ki reális lehetőségek ahhoz, hogy nagyobb 
társadalmi szerephez jussanak és alkotóilag szabadabban fejlődjenek. 

Az emberi munka különválasztot t területeinek integrálásában nyi lván
való sikereket ér tünk el, s ezeket nem szabad lebecsülnünk. Alapkén t 
szolgálnak ahhoz, hogy a reform révén tovább lépjünk az oktatási-ne-



velési, tudományos és kulturális tevékenységek belső viszonyainak lé
nyegi változásai felé. 

Az oktatás és a nevelés reformjának lényege nemcsak abban van , hogy 
újjászervezzük a rendszert, hanem abban is, hogy ezt a rendszert egységes 
egészként módosítjuk és építjük annak érdekében, hogy alapjában vá l 
tozzék meg az iskolarendszer struktúrája és társadalmi szerepe, módo
suljon a munkásosztály és a többi társult munkabel i dolgozó műveltségi 
és szakképzettségi bázisa, valamennyi nemzet és nemzetiség tagjai és 
minden társadalmi réteg számára egyformán hozzáférhető legyen a nél
külözhetetlen képesítés, és az ifjakból és termelőkből szabad és tevé
keny egyedek fejlődjenek. 

A gyakorla t tanúságtétele szerint a tudományos munkában éppen azok
ban az ágakban értük el legnagyobb sikereinket, amelyek idejekorán és 
tar ta lmas hozzájárulásukkal kapcsolódtak be a gazdasági s t ruktúra mó
dosításáért, a munkatermelékenység fokozásáért és az új termelési lehe
tőségek feltárásáért folyó harcba. A továbbiakban is ilyen szellemben 
kell megközelí tenünk a tudományos ku ta tómunkáva l kapcsolatos polit i
kát . Csupán ilyen körülmények közöt t munkálhat juk ki a legjobb mér
céket az alapvető és az a lkalmazot t kuta tások között i viszony megálla
pí tásához, ily módon rendezhetjük eredményesen és hosszú távon a jöve
delmi viszonyok alapján a tudományos kutatótevékenység anyagi a lap
ját, ily módon teremthetünk kapcsolatot a tudományágak közöt t , és 
tehetjük eredményesebbé a kutatási terveket, ily módon ál lapíthat juk meg 
az új tudományágak és intézmények megalapí tásának és fejlesztési ü te
mének igényét és nevelhetjük a tudományos utánpót lás t stb. A társa
dalmi és a gazdasági fejlődés kiemelt feladatai azok, amelyek a hosszú 
távra szóló tudományos poli t ika tényleges i rányai t és kr i tér iumait meg
szabják, amelyek tág lehetőségeket adnak a tudomány fejlődésére és saját 
tudományos-kutatói potenciáljaink eredményeinek szélesebb körű alkal
mazására. 

Síkraszállva a szabad kulturális tevékenység és művészi a lkotómunka 
társadalmi és anyagi feltételeinek fejlesztése mellett, a Vajdasági K o m 
munista Szövetség a dolgozónak és önigazgatási intézményeinek érdekeit 
t a r to t ta szem előtt, de ugyanúgy valamennyi tar tománybel i nemzet és 
nemzetiség kulturális fejlődésének egyenrangúságáért , a művelődési élet 
egyes területein észlelt viszonylagos lemaradás pótlásáért és valamennyi 
társadalmi kifejezési formájában a humánus ta r ta lmak érvényesítéséért 
folyó harcot is szem előtt t a r to t ta . E folyamatok azonban még nem vet
tek kellő lendületet, s egyelőre nem is sikerült szilárdan összekapcsol
nunk őket az önigazgatási szocialista fejlődés egészével. A különféle fajta 
régi örökségek és ellenállások még gátolják a kulturális-művészeti munka 
sokoldalú kibontakozását , valamennyi társadalmi dolgozói réteg kultu
rális igényeinek és öntevékenységének kielégítését s a nemzeti és nem
zetiségi kul túrák összefonódását. 



Az oktatási , nevelési, tudományos és kulturális tevékenység ta r ta lmá
nak marxista megalapozottsága és alkotó szellemű bírálata — mint tár
sadalmi funkciójuk lényeges feltétele és reális alapja — a társadalom és 
az adot t tevékenységek önigazgatási átlényegülésének folyamatában való
sítható meg. A társadalmi fejlődés nélkülözhetetlenné teszi, hogy sok
oldalúan erősítsük és fejlesszük az oktatási-nevelési, tudományos és kul
turális tevékenységek helyzetét és szerepét. Ez a kor követelménye, s az 
önigazgatási szocialista viszonyok fejlődésének nélkülözhetetlen feltétele. 
A Vajdasági Kommunis ta Szövetség csupán a fő társadalomfejlesztési fel
adatok, az emberi munka különválasztot t területeinek jövedelmi és érdek 
szerinti integrációja, a dolgozók és valamennyi tevékenység társadalmi 
és anyagi helyzetének kiegyenlítése keretében, a társadalmi munkaterme
lékenység fokozásához és a társadalom önigazgatási társadalmi-poli t ikai 
szervezettségéhez nyújtot t hozzájárulás alapján viheti sikerre ezt a meg
oldást. 

I I I . 

K O M M U N I S T Á K A K Ü L D Ö T T R E N D S Z E R FEJLESZTÉSÉBEN 

A dolgozó nem tölthet be döntő szerepet a jövedelemmel való rendel
kezésben és a bőví te t t újratermelésben a szervezett szocialista erők to 
vábbi erősödése, valamint azoknak a formáknak és u taknak kiépítése 
nélkül, amelyekkel a munkásosztály és a dolgozók megvalósítják az 
önigazgatási termelési viszonyokat , és döntenek az összes társadalmi 
teendőről. 

A Kommunis ta Szövetség közvetlen kötelessége, hogy a szocialista ön
igazgatási demokrácia útjait olyképpen építse ki, hogy e demokrácia 
ál landóan egybehangolódjon a társadalmi-gazdasági viszonyokkal és az 
önigazgatás, va lamint az emberi szabadságok ál landó fejlesztésének szük
ségességével. 

Feladata ink különösen kifejezettek a küldöt trendszer és á l ta lában a 
demokrat ikus önigazgatási viszonyok olyan értelmű fejlesztésében, hogy 
leküzdhessük az aránytalanságot a társadalmi-gazdasági viszonyok és a 
polit ikai rendszer fejlettsége között , va lamint , hogy további lépést te
gyünk a társadalom dezetat izálásának és demokrat izálódásának folyama
tában. Ebben nyi lvánulnak meg a szubjektív tényezőknek és különösen 
a Kommunis ta Szövetségnek szerveződésével és tevékenységével kapcso
latos bonyolult feladatok. Ettől függ az egész polit ikai rendszer kiépítése 
és á l ta lában a társadalom szocializálódásának folyamata. A társadalom 
szocializálódása az ember és a polgár tevékenységeiben, munkájában, 
alkotásában és társadalmi-poli t ikai szerveződésében valósul meg. Az 1974. 
évi a lkotmány elfogadása óta eltelt rövid időszak az összes nehézségek 
ellenére megmutat ta , hogy a küldöttségek és küldöt tek mint munkates-



tületek erőteljes tevékenységet fejtettek ki, bebizonyosodott , a küldöt t 
rendszernek mint a munkásosztály vezető szerepe érvényesítési formá
jának és mint az összes szervezett szocialista- társadalmi erő legmegfe
lelőbb mozgósítási módszerének és önigazgatási szerveződési formájának 
ereje. 

A küldöttségek és küldöt tek lezajlott választásaira jellemző, hogy bí-
rálóan felmértük a szocialista önigazgatás rendszerének és különösen a 
küldöttrendszernek a működését. Az önigazgatási ön tudat , va lamint a 
munkásosztály és a dolgozók, az összes nemzetek és nemzetiségek azon 
törekvése, amely a több hónapig t a r tó választási tevékenységekben, a 
jelölésekben és a választás során jutot t kifejezésre, a legmegfelelőbb mó
don igazolta a szocialista önigazgatási demokrácia erejét és az önigaz
gatási döntéshozatalban megnyilvánuló nagyfokú felelősséget. 

A továbbiakban az a kötelességünk, hogy átfogóan és tervszerűen fel
dolgozzuk a konkrét feladatokat mind a rendszer és a benne ura lkodó 
viszonyok intézményes kiépítése, mind pedig a Kommunis ta Szövetség 
és az összes többi szubjektív szocialista erő mint a fő mozgatóerők e 
rendszeren belüli tevékenységi módszereinek és formáinak továbbfejlesz
tése tekintetében. 

A két választási értekezlet között i időszakban nem fordí tot tuk az esz
mei tevékenységet és a polit ikai akciót eléggé arra , hogy a Kommunis ta 
Szövetség és az összes szervezett szubjektív erők érvényesüljenek a kül 
döttrendszeren belül, mégpedig oly módon, hogy ebben a rendszerben 
juttassák kifejezésre teljes alkotmányos felelősségüket és szerepüket. Ez 
eszmei-politikai akciónk egyik legnagyobb hiányossága. Tevékenységet 
fejtettünk ki a küldöttségek munkájának tökéletesítésére, szerveződésük
re, együttműködésükre, munkamódszerük kiépítésére, a tájékoztatási rend
szerhez való a lkalmazkodásukra , a küldöttségek tevékenységének a tá r 
sadalmi élet és társadalmi viszonyok más területeire való beépülésére. 
A küldöttségek azonban nem egyesültek eléggé és nem épültek be kellő
képpen a szervezett polit ikai erőknek — ideértve a Kommunis ta Szö
vetséget is — polit ikai rendszerébe. Nyi lvánva ló , hogy enélkül nem mű
ködhetnek megfelelően és nem fejlődhetnek tovább, mert a küldöt t rend
szerben nincs automatizmus. Az alkotmányelvekben megállapí tot tuk, 
hogy a Kommunis ta Szövetség a politikai tevékenység fő mozgatóereje 
és tényezője, és felel azért , hogy a társadalmi-poli t ikai szervezetekben a 
dolgozók önigazgatási jogaik érvényesítése és védelmezése céljából szer
veződjenek. A közvetlen problémáktól való minden elkülönülés és a dol
gozók önigazgatási szerveződési formáiban való megoldásuktól való ide
genkedés a Kommunis ta Szövetséget mel lékvágányra futtatja, és meg
szünteti kapcsolatát a munkásosztállyal , valamint a tömegekkel. 



Nagy lépést tettünk a szocialista demokrácia elmélyítésére 

A fentiek miat t , a Kommunis ta Szövetség további fejlesztésével és a 
poli t ikai rendszerben betöl töt t szerepével kapcsolatos problémákat gya
korlat i lag és a lkotó módon kell megközelí tenünk, ar ra kell törekednünk, 
hogy a K S Z tevékenységének ta r ta lma és módszere mindig a dolgozók és 
a polgárok mozgósítására összpontosuljon. Ez természetesen csak akkor 
lesz lehetséges, ha a kommunis ták a szocialista demokrácia fejlesztéséért 
v ívot t küzdelem igazi hadszínterére lépnek, és ha e demokrácia osztály
lényegéért az összes dolgozókkal együtt harcolnak. Ez a legjobb mód
szere a verbalizmus, a demagógia és a krit izálás elleni küzdelemnek, 
mert ezek vezetik félre leginkább az embereket. 

A küldöt trendszer bevezetésével nagy lépést te t tünk a szocialista de
mokrácia önigazgatási és közvet len jellegének elmélyítésére. A gyakorla t 
felmérésekor és az eszmei akció értékelésekor mindig szem előtt kell ta r 
tanunk, hogy az önigazgatási társult munka felelősséget vállal az egész 
társadalmi-gazdasági és politikai fejlődésért. Ez arra serkent bennünket 
tevékenységünk során, hogy radikálisabban elhárítsuk a képviselői rend
szerről a lkotot t tuda to t és a képviselői rendszer gyakorlatát , amely erő
teljes inercióval jut kifejezésre. Az inerció nemcsak a normat ív döntésho
zatali eljárásban nyilvánul meg, hanem abban a törekvésben is, hogy a 
politikai döntéshozatal beilleszkedjen a képviselőházi eljárások sémáiba, 
továbbá abba, hogy a küldöttrendszer mechanizmusát szervezési és nor
mat ív jellegű formaságokkal és hozzáállással terheljük, va lamint az ön
állósulási törekvésben és a végrehajtó funkciók ál landó erősödésében stb. 
S éppen e tekintetben hiányzik a társadalmi-poli t ikai szervezetek széle
sebb körű kezdeményezése és cselekvési készsége, hogy az egész küldöt t 
rendszer a megállapodások gyakor la tával , az együttműködés különféle 
formáival , különösen pedig az önigazgatási alapközösségek küldöttségei 
felelősségének fokozásával gazdagodjon. Az önigazgatási érdekek sokasá
gát mint objektív valóságot egybe kell hangolnunk a demokrat ikus élet 
fejlődésével, az önigazgatási megegyezésekkel és megállapodásokkal . Ez 
a demokrat ikus rendszerünk fejlesztésének fő kérdése, azé a rendszeré, 
amely az emberből mint a poli t ika tényezőjéből, szabadságából és fele
lősségéből az emberek alkotóként való érvényesüléséből és ön tuda tának 
fokozódásából indul ki, ez egyszersmind a szocialista forradalom igazi 
értelme, alapja pedig az emberi szabadság. Ebben jut kifejezésre a K o m 
munista Szövetség alkotó viszonyulása, úgyhogy a pár t a rendszer ré
szeként és a munkásosztály tet teként nyer igazolást. 

A szervezett szocialista erők szerepének és felelősségének fokozásában 
előtérbe kerül azon kötelezettségünk, hogy tovább tökéletesítsük a Szo
cialista Szövetséget, erősítsük frontbeli jellegét és funkcióját. Képességünk
től és felelősségünktől függ, hogy milyen ütemben és milyen mértékben 
erősödik a Szocialista Szövetség mint a dolgozók és polgárok, szerve
zeteik és önigazgatási testületeik polit ikai integrálódásának tényezője. E 



tekintetben a legnagyobb felelősség a KSZ-szervezetekre és a KSZ- t a -
gokra hárul . E kötelezettségünknek csak akkor tehetünk eleget, ha az 
egész Kommunis ta Szövetségben gyakorlat i lag is biztosítjuk a Szocialista 
Szövetség ilyen fejlesztési koncepciójának érvényesülését, ami megköve
teli, hogy ha tá rozo t tan szakítsunk a szektásság minden formájával, a 
bezárkózottsággal és a pá r t szerepéről a lkotot t dogmatikus nézetekkel. 
A Kommunis ta Szövetség éppen a Szocialista Szövetségben ju that kife
jezésre, éspedig a szocialista erőkkel való széles körű kapcsolatteremtés 
útján, és ily módon mozgósíthatja a széles néptömegeket. 

A Szocialista Szövetség most nem egyszerű átszervezés előtt áll. F ron t -
beli további szerveződésének és tevékenységének véghezvitele az összes 
önigazgatási tényező feladata. A Szocialista Szövetségnek azokkal a min
dennapi problémákkal kell foglalkoznia, amelyek az önigazgatási közös
ségek, a dolgozók, a küldöttségek és a képviseleti testületek előtt ál lnak, 
hogy a gyakorla tban felmerülő kérdések megoldásával váljon a polit ikai 
élet póto lha ta t lan demokrat ikus formájává, és hogy a poli t ikai életben 
szavatolja az ál landó demokrat ikus kommunikációt és a rendszer egy
ségét. 

Szocialista Szövetség és a politikai rendszer 

Mindez megköveteli, hogy a Szocialista Szövetségben különös figyel
met szenteljünk a küldöttségek és küldöt tek képzésének, hogy megfelelő 
módszerekkel dönthessenek az összes rájuk háruló kérdésről. A küldöt t 
nek tudatosan és felelősségteljesen kell döntenie, minden küldöt tnek és 
küldöttségi tagnak tudnia kell, hogy felelőssége póto lha ta t lan . A kül
döttrendszer társadalmi-poli t ikai szervezettséget, együttműködést és a 
gyakorlat i polit ikai kérdések megoldására i rányuló á l landó tevékenysé
get követel. Ehhez különösen a szakosztályok fognak hozzájárulni, ame
lyeknek az ál landó megbeszélések és párbeszédek formáivá kell válniuk. 
Csak akkor nyernek igazolást, ha rendszeres kapcsolatot teremtenek a 
társadalmi-poli t ikai közösségek képviseleti testületeivel, és ha munkájuk
ban szervezetten és felkészülten részt vesznek az összes önigazgatási és 
társadalmi-poli t ikai testületek is. 

A polit ikai rendszer továbbfejlesztése megköveteli a társadalmi taná
csok gyakor la tának fejlesztését is. E tanácsok egyre inkább demokrat ikus 
alkotó testületekként ju tnak kifejezésre. Konkré t intézkedéseket kell t en
nünk, hogy a képviseleti testületek, közigazgatási szervek, kamarák stb. 
keretében létrejöjjenek a társadalmi tanácsok. E testületek megalakítása 
és működése a társadalmi-poli t ikai szervezetek közvetlen érdeke, mert 
a demokrat ikus kommunikáció, va lamint a különféle érdekek kifejezésé
nek és szintézisének fontos tényezőivé kell válniuk. 

A társult munka dolgozói jogainak és felelősségének fokozásával erő
södik a szakszervezetnek mint a dolgozók osztályszervezetének poli t ikai 



felelőssége és szerepe is. E szerep mind a társult munkán belül, mind pedig 
a küldöt trendszerű szerveződés összes területén, a jövedelmi viszonyok
ban és a dolgozó jogainak érvényesítésében is bővül. 

A Szocialista Ifjúsági Szövetség és a Harcos Szövetség, va lamint a 
társadalmi szervezetek, egyesületek és a polgárok más egyesületei fel
ada ta ika t a szocialista önigazgatás politikai rendszerének fejlesztésével 
teljesítik, mégpedig a tagság, a szervezetek és testületek közvetlen bevo
násával, valamint a DNSZSZ-nek mint a szervezett szocialista erők egy
séges frontjának fejlesztésével. 

Az általános honvédelemnek és társadalmi önvédelemnek minden tevé
kenységünkbe való beépítése a társadalmi élet demokrat izálódásának ki
fejezője. A honvédelem és önvédelem további fokozása és társadalma
sítása csakis az emberekkel való konkré t munkáva l érhető el, azon jog 
érvényesítésével, hogy a munkásosztály rendelkezik a jövedelemmel és a 
többletmunkával , továbbá az új termelési viszonyok fejlesztésével, a füg
getlenség és forradalmi v ívmányok védelmezésére, a társadalmi vagyon
nak és az önigazgatásnak mint a dolgozó és a polgár elidegeníthetetlen 
jogának megóvására vonatkozó tuda t és felelősség kifejlesztésével. 

A tömegtájékoztatás további társadalmasítása 

A szocialista önigazgatás annyira erős, amennyire képes védekezni a 
rendszer bármilyen megbolygatásával szemben. Ez megköveteli, hogy na
gyobb társadalmi felelősséggel viszonyuljunk a társadalmi tulajdon és az 
önigazgatás védelmi intézményeinek fejlesztéséhez. Szilárdabb kapcsola
tot kell teremteni, gondoskodni kell a kölcsönös tájékoztatásról, és ny í l 
tabbá kell tenni az egyes intézményeket, mint például a munkásellen
őrzést, az alkotmánybíróságot , a társul tmunka-ügyi bíróságokat és az 
önigazgatásügyi ügyészségeket. Együt tműködésük és a társadalmi-poli t i 
kai szervezetekkel, illetve a Szocialista Szövetséggel és a szakszerveze
tekkel való kapcsolatuk megteremtése útján, fokozni tudjuk e szervek és 
intézmények társadalmi szerepét és felelősségét. 

A szocialista önigazgatású társadalom fejlesztésével tovább kell tá r 
sadalmasítani a tömegtájékoztatás és kommunikáció rendszerét. Ez meg
követeli az információk megteremtésének, a tájékoztatással kapcsolatos 
közmegbizatásnak, va lamint a tömegtájékoztatás és kommunikáció rend
szerének és közlönyeinek társadalmasí tását is. A tájékoztatási eszközök 
ily módon a szocialista önigazgatású társadalom kiépítésében a társult 
munkások és dolgozók eszközeivé válnak. H o g y ezt elérjük, pontosan 
meg kell ha tározni az egyes tájékoztatási eszközök alapítóinak, a tá rsa
dalmi tanácsoknak (szerkesztő és műsorügyi tanácsoknak) társadalmi 
helyzetét, a szabad munkacsere és az önigazgatási érdekeknek megfelelő 
szerveződés kérdéseit, a társadalmi-poli t ikai szervezeteknek a tömegtá
jékoztatási rendszerrel kapcsolatos feladatait és sajtójuk helyzetét. 

A Kommunis ta Szövetség és a Szocialista Szövetség nagymértékben 



felel a tömegtájékoztatási rendszer szocialista tar ta lmáér t , fejlődéséért és 
működéséért. 

Továbbra is serkenteni kell az építő jellegű bí rá la tot és véleménycse
rét a tájékoztatási eszközökben, fokozni kell a tájékoztatási eszközök 
elkötelezettségéért való társadalmi felelősséget, fejleszteni kell a munka 
nyilvánosságát és az összes tájékoztatási forrás hozzáférhetőségét. Egé
szében véve, de különösen a tájékoztatási eszközökben hiányzik az igaz 
és elkötelezett p ropaganda . A DNSZSZ-ben fejleszteni kell a sajtó, a 
rádió és a televízió szervezett társadalom bírálatát , mégpedig azért, hogy 
a társadalmi események középpontjai , va lamint az önigazgatási viszo
nyok fejlesztése felé forduljanak. Ez megköveteli , hogy nagyobb társa
dalmi felelősséget tanúsítsunk fejlődésünk iránt , s a r ra törekedjünk, hogy 
még inkább a társadalmi tuda t leghaladóbb erőinek kifejezőeszközeivé 
váljanak. Az összes tájékoztatási eszközben, szerkesztőségben és társa
dalmi tanácsban ezzel kapcsolatban mindenekelőtt a kommunis tákra , há
rul nagy felelősség. 

A nemzeti egyenjogúsági poli t ika beépült a szocialista önigazgatás egész 
társadalmi-gazdasági és politikai rendszerébe. A munkásosztály gazda
sági és polit ikai rendszerének bármilyen fejlesztése, tökéletesítése és to
vábbépítése nélkülözhetetlenül megköveteli a nemzeti egyenjogúság fej
lesztését is. Ez kifejezésre jut az oktatásban, a művelődésben, és a mű t 
vészetben, a tájékoztatási-publicisztikai tevékenységben, a szociálpolitiká
ban, az írás- és nyelvhasználatban, az összes nemzet és nemzetiségnek 
a küldöttrendszerben való egyenjogú képviseletében, de egyúttal új ta r 
ta lmat kölcsönöz az általános honvédelem és társadalmi önvédelem fej
lesztésének is. 

Az egész társadalmi-poli t ikai rendszerben a nemzetek és nemzetiségek 
egyenjogúsága és egysége eszmei-politikai tevékenységünk tartós a lap
köve. A nemzeti egyenjogúsági poli t ika érvényesítésére irányuló harc a 
Kommunis ta Szövetség számára mindig az egész társadalmi és polit ikai 
fejlődésért, a szocialista demokráciáért és az önigazgatásért v ívot t küz
delem alkotórésze volt . Ilyen alapon, belső erőiket felszabadítva és fej
lesztve minden nemzet és nemzetiség tagjai egyúttal hozzájárulnak a 
szocialista önigazgatás fejlesztéséhez is. Számunkra ez azért is tartós fel
adat , mert t a r tományunk olyan egységes soknemzetiségű társadalmi-po
litikai közösségként jöt t létre, amelyben a forradalmi folyamatok sajátos 
módon jutnak kifejezésre és fejlődnek. Ezekben a folyamatokban a nem
zetiségi kérdést nem különválasztva rendezzük, mint egy vagy több nem
zetiség különálló vagy közös társadalmi-poli t ikai problémáját, hanem az 
egészen belül, mégpedig forradalmunk, a testvériség és egység, valarhint 
a jugoszláv közösség összes nemzeteinek és nemzetiségeinek nemzeti egyen
jogúsága alapján. 

Vajdaság Szocialista Autonóm Ta r tomány alkotmányos helyzetének, 
jogainak és felelősségének érvényesítése, illetve megvalósítása, a társa
dalom további demokrat izálódásáért , va lamint a szocialista önigazgatás 



polit ikai rendszerének kiépítéséért és fejlesztéséért folytatot t harc a lkotó
része. Vajdaság SZAT-foan nagyarányú társadalmi, polit ikai, törvényal
kotási és szervezési tevékenységet fejtettünk ki annak érdekében, hogy a 
t a r tomány társadalmi-poli t ikai közösségként épüljön ki. Vajdaság SZAT 
új a lkotmányos helyzete hozzájárult , hogy a nemzetközi kapcsolatok, 
valamint a gazdasági és kulturális együttműködés és munkamegosztás 
terén a t a r tomány is elősegítse hazánk el nem kötelezett külpoli t ikájának 
érvényesítését és függetlenségünk fokozódását. 

A köztársaság önigazgatási egysége továbbfejlesztésének, va lamint a 
föderáció alkotóelemeként érvényesülő t a r tomány önkormányza ta fej
lesztésének szükségességéből ki indulva rendkívül jelentős feladatok há
rulnak ránk a Szerb SZK-val való a lkotmányos és politikai viszonyok 
kiépítéséiben, a íjogi természetű nyí l t kérdések és különösen a tá rsadal 
mi-gazdasági viszonyok és önigazgatási társult munka terén felmerülő 
problémék megoldásában. 

ön igazgatás i viszonyaink nemcsak azáltal fognak sikeresen fejlődni, 
hogy a bőví te t t újratermelést áthelyeztük a tmasz-okba, hanem azáltal 
is, hogy az újratermelés beépül az egész poli t ikai rendszerbe. Ilyen érte
lemben a szocialista önigazgatás fejlesztése megköveteli, hogy a község 
olyan társadalmi-poli t ikai és önigazgatási alapközösségként nyerjen iga
zolást, amelyben kifejezésre ju tnak az ember és a polgár számottevő jogai 
és kötelezettségei. A községben ellenőrizzük legteljesebben az önigazga
tási szerveződésnek, a dolgozók társulásának, az integrálódásnak és ér
dekeknek, a szolidaritásnak és a közösségi szellemnek fő elveit. 

A község szubjektív szocialista erőinek szerveződése és eszmei-politikai 
tevékenysége most sok-sok rendkívül bonyolult feladat előtt áll. Ezér t 
mindenképpen értékelnünk kell a jelenlegi kommunáka t , mégpedig a 
polit ikai rendszer fejlesztésével kapcsolatos összes feladat szempontjából. 
Ez megköveteli, hogy a tudomány is nagyobb mértékben hozzájáruljon 
a gyakor la t tanulmányozásához és a kommunális rendszer továbbfej
lesztéséhez. Az elért eredményekből ki indulva a községben számos kérdés 
merül fel, mint például : a kommuna fejlesztésének optimális keretei, az 
önigazgatási tervezés fejlesztésének gyakor la ta és a vele kapcsolatos tö
rekvések, a községi ha tárok megnyitásának folyamata, a községek között i 
együttműködés, a normat ív tevékenység aránya stb. 

A kommunál i s rendszer fejlesztésének alkotórésze a helyi közösségnek 
mint területi önigazgatási alapközösségnek továbbfejlesztése is. Az alkot
mány rendelkezései a helyi közösség fejlesztésének és helyzetének tekin
tetében megkövetelik, hogy több gondot fordítsunk a benne keletkező 
problémákra. Körülményeink közöt t ez azért is fontos, mert a helyi kö
zösségek ál talában fejlettek, urbanizál tak és a helyi önkormányza t nagy 
hagyományával rendelkező összetett szociális környezetek. N a g y o b b fi
gyelmet kell szentelnünk a helyi közösségek tervezett fejlesztésének, mind 
az egész hosszú távú fejlődés, mind pedig a zavar ta lan fejlődésünkhöz és 
az önigazgatáshoz szükséges feltételek szavatolása szempontjából. 



T I T O E L V T Á R S Á L L Á S P O N T J A I N A K SZELLEMÉBEN 

Elvtársnők és elvtársak! 
A JKSZ X . kongresszusán Tito elvtárs beszámolójában hangsúlyozta: 
„A Kommunis ta Szövetség vezető szerepének fokozását forradalmunk 

minden szakaszában ál landó feladatként tűztük ki. H o g y ez sikerrel tel
jesüljön, nem elegendő, ha csak beszélünk róla, hanem egyúttal fel kell 
fognunk, hogy a Jugoszláv Kommunis ta Szövetség ezt a szerepet csupán 
akkor töltheti be, ha mindig újból elnyeri a munkásosztály és ál talában 
a dolgozó nép bizalmát . Ezt a bizalmat pedig csak akkor nyerheti el, 
ha a fejlődés minden szakaszában képes lesz arra , hogy megmutassa a 
dolgozóknak a szocialista termelési viszonyokban kifejezésre jutó egyre 
jobb és szabadabb életért v ívot t harc útjait és eszközeit, és ha küzdel
mének és akcióinak módszereit és formáit egybe tudja hangolni az ob
jektív adot tságokkal ." A t o v á b b i a k b a n . . . „a Kommunis ta Szövetség 
szerepét csupán a forradalom fejlesztéséért, a szocialista önigazgatás el
mélyítéséért, illetve a munkásosztály ha tásának erősítéséért és a társa
dalom ura lkodó gazdasági és polit ikai erejeként megnyilvánuló pozíció
jáért folytatot t harcban érvényesítet te." 

Ti to elvtárs álláspontjainak és a J K S Z X . kongresszusa ha tá roza ta inak 
szellemében a Vajdasági Kommunis ta Szövetség a társadalmi-gazdasági 
előrehaladásra, a szocialista önigazgatás és a forradalmi egység fejlesz
tésére i rányuló széles körű eszmei-politikai tevékenység során ál landó 
gondot fordí tot t a pá r t osztályjellegének elmélyítésére, a munkástöbbség 
megteremtésére, va lamint arra , hogy a munkásosztály fokozottabb hatást 
gyakoroljon a Kommunis ta Szövetség poli t ikájára. 

A J K S Z X . kongresszusa óta napjainkig 2000 új KSZ-alapszervezet lé
tesült, úgyhogy a VKSZ-nek ma 4300 alapszervezete van . A Vajdasági 
Kommunis ta Szövetségbe több mint 60 000 új tagot ve t tünk fel. A VKSZ 
új tagjainak 70 százaléka 27 évesnél fiatalabb, s közülük 41 százalék 
ifjúmunkás. Ez azt bizonyítja, hogy sikeresen teljesül a tagfelvételi p o 
litika egyik csúcsfontosságú feladata, s á l landóan növekszik az ifjú nem
zedéknek a Kommunis ta Szövetség polit ikájába és a szocialista önigaz
gatás fejlesztésébe vetett bizalma, ez pedig igazolja a J K S Z élő forradalmi 
erejét, amely ál landóan megújul és fokozódik. 

Szervezett eszmei-politikai akcióval jelentős haladást ér tünk el a KSZ 
nemzetiségi megoszlási a rányának javításában, különösen a nemzetisé
gek soraiból való tagfelvételben, úgyhogy a nemzetiségi megoszlási a rány 
megközelíti a lakosságét. 

Pá r tunk forradalmi i rányvonala mindig attól fügött, hogy milyen 
magatar tás t tanúsí tot t a munkásosztály i ránt , és at tól , hogy mennyire 
gondoskodott a munkásosztály társadalmi helyzetéről és érdekeinek ér
vényesítéséről. Mozgalmunk és előrehaladásunk sikere attól függött, és 



attól függ ma is, hogy a munkásosztály milyen osztályszövetséget terem
tett a dolgozó parasztsággal és az összes többi dolgozóval, a tudományos 
művelődési, oktató-nevelő és egészségügyi dolgozókkal , akik hozzájárul
nak szocialista önigazgatású társadalmunk fejlődéséhez és a munkásosz
tály érdekeiért v ívot t harc sikeréhez. 

Az önigazgatásért v ívot t küzdelemben szerzett tapasztalatok azt mu
tatják, hogy a munkások akkor léptek be tömegesebben a Kommunis ta 
Szövetségbe, amikor a pár t megalkuvás nélküli tevékenységet fejtett ki 
a társadalmi fejlesztés p rogramjának megvalósítása érdekében, és for
dí tva, a munkások akkor hagyták el, amikor a pár ton belül habozás, 
opportunizmus jutot t kifejezésre, és felhígult forradalmi i rányvonalunk 
osztálytar ta lma. 

A tagfelvételi pol i t ikára más mozzanatok is hatással vannak, különö
sen a Kommunis ta Szövetségben ura lkodó viszonyok: amennyire demok
ratikusak, annyira jut kifejezésre az elvtársi bizalom és az egyenjogúság 
szelleme, valamint az, hogy a kommunista a következményektől való fé
lelem nélkül, bá t ran elmondhatja véleményét a hiányosságokról, hibák
ról, káros jelenségekről és fő tényezőikről. 

Az elmondottakból következően a szervezetek kötelesek á lhata tosab-
ban és szervezettebben tevékenykedni, hogy azok a munkások, parasztok, 
nők és fiatalok, akik ki tűnnek az önigazgatási gyakorla tban és a poli t ikai 
életben, tömegesebben belépjenek a KSZ soraiba. A nemzetiségek sorai
ban levő munkások pár tba való felvételével kapcsolatban különösen 
ügyelni kell arra , hogy megoszlási a rányuk jobban megfeleljen a terme
lésben való részvételüknek és a szocialista önigazgatás fejlesztéséhez való 
hozzájárulásuknak. 

A munkástöbbség megteremtése nem formális kérdés 

A munkástöbbség megteremtése számunkra nem formális kérdés, mint 
ahogyan néhol hangsúlyozzák. A munkásosztály nem lehet a társadalom 
ura lkodó ereje csupán azáltal , hogy bizonyos fórumban többségben van, 
jóllehet ez is fontos. Mi a munkástöbbségért harcolunk, de azért is, hogy 
a munkásosztály nagyobb hatást gyakoroljon a KSZ egész poli t ikájára 
és gyakorla tára , mert ez a leghatékonyabb akadály az összes bürokrat ikus 
elferdüléssel szemben. 

A Kommunis ta Szövetség alapszervezeteiben, a válasz tmányokban és 
a községi szervezetekben lebonyolí tot t nemrégi választások során a kom
munisták sokoldalúan és bírálóan felmérték eddigi munkájukat , és meg
szabták feladataikat . 

A választási tevékenységre nagy hatással vol tak a kongresszusi elő
készületek, amelyek serkentették a dolgozók és polgárok széles körű 
mozgósítását a mindennapi élet és munka számos kérdésének megoldá
sára. A kommunis táknak a saját tevékenységükre vonatkozó bíráló és 



Önbíráló vitái hozzájárultak azon felismerés megerősítéséhez, hogy a 
KSZ-szervezet tevékenységének értékeléséhez a dolgozók társadalmi hely
zetében bekövetkező kedvező változások szolgálnak alapul. 

A községi vá lasz tmányoknak a polit ikai helyzetre, az eszmei-politikai 
mozgásokra és á ramla tokra vonatkozó értékeléseiben különösen azokat 
a szervezeteket és KSZ-tagokat érte bírálat , amelyek, illetve akik nem 
kapcsolódnak be eszmei-politikai életünk összes folyamataiba és a tár
sadalmi újratermelésben bekövetkező változásokba. 

Számos rendkívül nagy feladat áll előttünk. Ezen az értekezleten, az 
SZKSZ kongresszusán és a JKSZ kongresszusán ha tározzuk meg őket 
konkrétan . I t t vannak továbbá az a lkotmányból , a társult munkáról szóló 
törvényből, a szocialista önigazgatás politikai rendszerének fejlesztéséből, 
valamint a K S Z belső viszonyainak kiépítéséből és fejlesztéséből eredő 
feladatok is. Mindez vol taképpen a JKSZ általános i rányvonalának konk
retizálását és a világos eszmei-politikai ál láspontok kialakítását jelenti. 
Hogy egész társadalmi rendszerünk jól működjön, és hogy a Kommu
nista Szövetség sikeresen érvényesítse vezető szerepét, a pár to t szervezés 
és munkamódszer tekintetében olyképpen kell felkészítenünk, hogy sike
resen befolyásolja a dolgozók tudatá t , hogy szervezze őket és vezesse a 
pol i t ikánk érvényesítésére i rányuló harcban. 

Az ilyen magatar tás t ál landóan fejleszteni kell, s ez megköveteli az 
olyan jó tulajdonságok ápolását is, amelyek mindig jellemezték a kom
munistákat , mint amilyen az áldozatkészség, önzetlenség, mindannak 
szorgalmazása, ami ha ladó és humánus, szocialista tá rsadalmunk fejlő
dését szolgálja. 

Feladataink teljesítése során, hogy alkotó és mozgósító tevékenységet 
fejthessenek ki, minden KSZ- tagnak a tmasz-ból, a munkaközösségből és 
helyi közösségből, va lamint a községből, mint az önigazgatás alapsejt
jeiből kell ki indulnia. Ezért a KSZ-alapszervezetek tökéletesítése és meg
felelő tevékenységük biztosítása ál landó kötelesség és tartós feladat. H a 
tározot tan le kell küzdeni azt a felfogást, hogy a KSZ-tagok tevékeny
sége csupán a KSZ-alapszervezet munkájában merül ki, el kell hár í tani 
ezt a bezárkózottságot , és a legszélesebb körben be kell kapcsolódni a 
szocialista önigazgatási viszonyok fejlesztéséért folytatot t harcba. Az 
alapszervezetek csakis így fejlődhetnek a poli t ika fő tényezőjeként és az 
eszmei-politikai akció mozgatóerejeként, így lehetnek az eszmei és cse
lekvési kezdeményezésnek, a saját és általános gyakorla t bí rá ló és ön-
bíráló elemzésének forrásai, hogy — a községben és szélesebb területen 
a Kommunis ta Szövetség törekvéseivel és megszabott feladataival össz
hangban — önállóan fejleszthessék és érvényesíthessék vezető eszmei-po
litikai szerepüket, az akciókban egyesüljenek a többi alapszervezettel, és 
ál landóan tökéletesíthették munkájukat . 

Mindez megköveteli, hogy minden KSZ-tag közvetlen tevékenységet 
fejtsen ki ott , ahol az önigazgatási megegyezések és a ha tá roza tok meg
születnek, ö n m a g u n k n a k is képeznünk kell magunkat , hogy hozzájárul-



hassunk a fejlődés során keletkező ellentmondások elhárításához, kiala
kítsuk azt a tudatot , hogy ezek az ellentmondások csakis szervezett tevé
kenységgel, az osztályöntudat fokozásával és az osztály szerepéről alko
tot t tuda t érvényesítésével küzdhetők le. Ily módon csökkentjük a konf
liktusos helyzeteket, és szűkítjük az oppozíciós erők tevékenységi te
rületét. 

H a a kommunis ták a többi dolgozókkal-önigazgatókkal együtt jelen 
lesznek a D N S Z S Z szakosztályaiban, a szakszervezetekben, a társadalmi 
és munkástanácsokban, az érdekközösségekben és helyi közösségekben 
megnyilvánuló társadalmi-poli t ikai életben, és részt vesznek a kezdemé
nyezésekben, a ha tároza tok meghozatalában és életre keltésében, akkor 
a Kommunis ta Szövetség a nyilvánosság előtt felelősséget vál lalhat a ha
tározatok meghozatali fo lyamatának és az elfogadott ha tá roza tok tar
ta lmának demokrat ikus jellegéért. Mindez megköveteli a KSZ összehan
goltabb akcióját, a fejlettebb szerveződési és együttműködési formákat , 
a szilárdabb és közvetlen kapcsolatot a kommunis ták és a vezetőségek 
között . 

Szilárd és állandó kapcsolat a tömegekkel 

Az olyan szerveződési formák kiépítése és tevékenységi módszerek fej
lesztése, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a kommunisták szilárd és 
ál landó kapcsolatot ta r t sanak fenn az osztállyal, a dolgozókkal , és a 
tömegekkel, a tmasz-ok, az iskolák, az egyetemek, a helyi közösség és 
önigazgatási közösségek, va lamint a cselekvési együttműködési formák 
KSZ-alapszervezeteinek fontos feladata. 

A statútummódosí tásokban kifejezésre jut, milyen nagy fontosságot 
tulajdonítunk a községi KSZ-szervezetnek a községi vá lasz tmányoknak 
és polit ikai-végrehajtó szerveiknek. Ez a kérdés különösen időszerű bi
zonyos számú városi környezet szempontjából. Mindenképpen fejleszteni 
kell a munkamódszer t , szavatolni kell a közvetlen együttműködést , és 
kerülni kell a községi választmány és a KSZ-alapszervezet között i köz
vetítés intézményes formáit , élénkebbé kell tenni .a választmányok mun
káját, és gondoskodni kell arról , hogy a községi bizottságok legyenek az 
akciók szervezői, és figyelemmel kísérjék a közösen kia lakí to t t állás
pontok és meghatározot t feladatok érvényesítését, illetve végrehajtását. 

A községi KSZ-szervezet cselekvési és eszmei egységének fokozása ta r 
tós feladat, és fontos előfeltétele annak, hogy a községi KSZ-szervezet 
alkalmas legyen környezetében és a t a r tományban a társadalmi-gazda
sági és polit ikai fejlődés nagy problémáinak megoldására. A K o m m u 
nista Szövetség harcának konkré t útjait és módszereit a t a r tomány egyes 
részeiben jellemző különféleség, a V K S Z összes alapszervezetének cse
lekvési önállósága, a JKSZ harcának egységes stratégiáját tekintve, vol
taképpen a társadalomban kifejtett tevékenységi formák és t a r t a lmak 
gazdagságát fejezi ki. A VKSZ belső egysége fontos előfeltétele az egy-



séges és gyümölcsöző tevékenységének, va lamint az SZKSZ és a J K S Z 
egységéhez való hozzájárulásának. 

A Kommunis ta Szövetség szerepének érvényesítése és feladatainak tel
jesítése szükségessé teszi a Kommunis ta Szövetségben ura lkodó demokra
tikus viszonyok továbbfejlesztését. Enélkül tá rsadalmunkban sem fejlőd
hetnek a demokrat ikus viszonyok. A demokrat ikus central izmusnak mint 
a véleményharc demokrat ikus szintéziséhez és az egységes álláspontok 
kialakí tásához szükséges fontos elvnek és belső pár t igénynek következe
tes alkalmazása a kommunis ták cselekvési egységének és az akció ha té
konyságának előfeltétele. Ezért meg kell teremtenünk a feltételeket, hogy 
minden KSZ-tag kinyilvánítsa véleményét, mert ily módon fokozódik 
egységünk. Régi igazság pedig, hogy az egység nem annyira a belső fe
gyelemmel, mint inkább a dolgozó jobb jövőjére vona tkozó egységes né
zetekkel és közös akcióval jön létre. Ebben nyi lvánulnak meg a demok
ratikus centralizmus új ta r ta lmai és azok a demokrat ikus viszonyok, 
amelyeket a Kommunis ta Szövetségben kell fejlesztenünk. 

Az e lmondot takhoz hozzá kell járulnia a b í rá l a tnak és önbí rá la tnak 
is, amely a munkásosztály társadalmi lényéből és a szocialista önigaz
gatási viszonyokból fakad, s ezeknek alkotórésze. E funkciót mindinkább 
betöltve, a marxis ta k r i t ikának még inkább hozzá ikell jáimilmia a munkás
osztály érdekeinek érvényesítéséhez, kifejezésre ikell ju t ta tn ia a kedvező 
értékeket és eredményeket, lehetővé kell tennie a kommunis ták ha tékony 
tevékenységét, hogy sikeresen szembeszállhassanak a nemkommunis ta vi-
szonyulási és magatar tás i formákkal és jelenségekkel, a fegyelmezetlen
séggel, a dologkerüléssel, a passzivitással, opportunizmussal , kispolgári 
mentalitással és ezeknek tényezőivel. 

A Kommunis ta Szövetségnek a marxis ta oktatással és eszmei-politikai 
képzéssel kapcsolatos akcióját még inkább bővíteni , tar ta lmilag elmé
lyíteni és tökéletesíteni kell, mégpedig a minden környezetben jelentkező 
gyakorlat i vezető és i rányí tó szerepének fontos elemeként. Ezért gyakor
la tunkkal és bíráló felismeréseinkkel bá t rabban és szabadabban kell fog
la lkoznunk az önigazgatási szocialista társadalmi-gazdasági és polit ikai 
fejlődés lényegi kérdéseivel, az eddiginél sokkal nagyobb mértékben kell 
mozgósí tanunk a t a r tomány összes kádereit a gyakorla t elméleti a látá
masztására, minden környezetben fokoznunk kell az osztály-, forradalmi 
és önigazgatási tuda to t , hogy minél jobban felkészüljünk egész mozgal
munk új alkotótevékenységére. A társadalmi-gazdasági fejlődés és a tá r 
sadalmi-polit ikai élet új minőségének megfelelően gondoskodni kell az 
új minőségű marxis ta oktatáséi és eszmei-politikai kérdésről is. 

Fokozni kell az eszmei képzettséget 

A KSZ-szervezeteknek és KSZ- tagoknak Ti to elvtárs műveinek tanul 
mányozásával fokozniuk kell eszmei képezettségüket és cselekvési kész
ségüket. Josip Broz Ti to válogatot t műveinek nemrég megjelentetett első 



kötetei, valamint a kumroveci polit ikai iskolában megtar tot t előadásai 
nagyban gazdagí tot ták a szocializmusért és az önigazgatásért v ívot t har
cunk fő kérdéseiről és sorsdöntő eseményeiről, valamint pá r tunk történe
téről és fejlődéséről a lkotot t elméleti ismereteinket. Mindenképpen szük
ség van arra , hogy minden új pár t t ag megismerkedjen a Jugoszláv Kom
munista Szövetség programjával . A JKSZ történetének megírására, vala
mint a köztársasági és ta r tományi kommunista szövetségek fejlődésének 
tanulmányozására i rányuló tevékenység ugyancsak hozzá fog járulni az 
ifjú nemzedék eszmei oktatásához és neveléséhez. Ily módon, a marxizmus 
tanulmányozása közvetlen kapcsolatba kerül életünkkel és gyakorla
tunkkal . 

A fentiek céljából a VKSZ marxista központjának, a megfelelő tudo
mányos intézményeknek, a Komunis tnak, a Savremenost folyóiratnak 
és a többi tájékoztatási-publicisztikai közlönynek még ál lhatatosabban 
kell mozgósítania az összes marxista erőt és ki kell építenie azokat az 
új erőket, amelyek képesek lesznek küzdeni a forradalmi nézetekért, va
lamint tudományos módon feldolgozni a pár t tör ténete t és a társadalmi 
fejlődés időszerű problémáit . Az ilyen törekvést alátámasztja majd a 
bölcsészeti karon meghonosítandó négyéves marxista és szocialista ön
igazgatási oktatás , valamint a tá rsada lomtudományok területén előirány
zot t sok más kutatás . Ezzel kapcsolatban a Kommunis ta Szövetség egye
temi szervezeteinek-külön-külön és az egész egyetemi szervezetnek, min
denekelőtt a megfelelő tudományos-oktatási intézményeknek fokozott a 
felelőssége. 

A gyakori rögtönzés és rutinszerűség jelenségeitől megszabadulva a 
marxista okta tásnak és az eszmei-politikai képzésnek még inkább fej
lődnie kell, hogy ezáltal jobban hozzájáruljon a Vajdasági Kommunis ta 
Szövetség cselekvőképességéhez és a forradalmi egység fokozódásához, a 
szocialista önigazgatási viszonyok és a szocialista demokrácia polit ikai 
rendszerének céljairól és értékeiről a lkotot t tudat fejlesztéséhez és elmé
lyítéséhez. A marxista oktatásnak és eszmei-politikai nevelésnek még 
inkább elő kell segítenie a forradalmi folyamatok elméleti alátámasztását , 
a társadalmi mozgások természetének és osztálylényegének, az ellentmon
dásoknak és megoldási feltételeiknek megismerését, a Kommunis ta Szö
vetségnek és az összes szubjektív tényezőnek a társadalmi helyzetért és 
a további társadalmi fejlődésért való felelősségének és bíráló ön tuda tá 
nak kialakulását , továbbá azt, hogy a K S Z , valamint a többi poli t ikai 
és önigazgatási tényező alkalmassá váljon az összes szocialistaellenes fel
fogásokkal, ideológiákkal, t a r ta lmakkal és megnyilvánulási formákkal , 
valamint önigazgatásellenes tendenciákkal szembeni ál landó harcra . 

A káderpoli t ikai feladatok és célok teljesítésének, illetve elérésének 
szükségességéről alkotot t , széleskörűen elfogadott tuda t és álláspont meg
követeli, hogy gyorsabb és ha tékonyabb legyen a káderpol i t ika demok
ratizálódása és társadalmasítása, hogy a társul tmunka-alapszervezetek 
dolgozói az eddiginél nagyobb mértékben a káderpoli t ika fő tényezőivé 



váljanak, különösen a foglalkoztatás és oktatás , a káderek megválasztása 
és irányítása, de mindenekelőtt a küldöt trendszer területén. Tovább kell 
fejleszteni a káderá l lományt a nemzetiségek soraiból, s ez elsősorban az 
állami szervekre, közigazgatási szervekre, a Jugoszláv Néphadseregre, 
az általános honvédelemre és a társadalmi önvédelemre vonatkozik , va
lamint káderbelileg erősíteni, kell a tömegtájékoztatási eszközöket, a tár
sult munkaszervezetek fejlesztési szolgálatait, és önigazgatási módon kell 
befolyásolni a káderek vándorlásának csökkenését. 

Ez megköveteli, hogy a továbbiakban is következetesen megvalósulja
nak a káderpoli t ikáról szóló társadalmi megállapodások és önigazgatási 
megegyezések, tökéletesebbé váljon a káderek nyi lvántar tása , tudatosan 
és szervezetten képezzük, tervezzük a kádereket , felújítsuk a Kommu
nista Szövetség és az egész tá rsada lom káderá l lományát , különösen az 
ifjúság soraiból, és hogy mindez hozzájáruljon egész fejlődésünkhöz. 

Tapasz ta la ta ink azt mutat ják, hogy nincs káderhiány, amikor a pá r t 
akciót folytat, amikor a Kommunis ta Szövetség alapszervezetei és a 
kommunisták konkré t küzdelmet v ívnak a dolgozók érdekeinek érvé
nyesítéséért. Ez t bizonyítja az elmúlt időszak is. A Kommunis ta Szövet
ség és a pá r ton belüli egység szempontjából nagy jelentőségű a káderek 
egysége, mert enélkül nem lehet egységes a K S Z sem, és a kommunis ták 
nem fejthetnek ki egységes tevékenységet társadalmi fejlődésünk fő kér
déseinek megoldására. 

A tájékoztatással kapcsolatos feladatainkról szólva hangsúlyozni kell, 
hogy még inkább érvényesíteni kell a rendszeres polit ikai tájékoztatás 
gyakorla tá t , kezdve a KSZ-alapszervezetektől a legfelsőbb szervekig, és 
fordítva. 

Ezér t ennek a kérdésnek még nagyobb figyelmet kell szentelni, megfe
lelőbben kell szerveződni, és a rendszert á l landóan fejleszteni és tökélete
síteni kell. Ez azért is fontos, mert nagyszámú KSZ-alapszervezetünk 
van, és pártsaj tónk ezt nem teheti rendszeresen, holot t az idejében való 
tájékoztatás az eszmei-politikai képzés és a ha tékony KSZ-akció jelentős 
eleme. 

A KSZ- tagoknak és -szervezeteknek a környezetük összes fontos kér
déséről való rendszeres és sokoldalú tájékoztatásának h iánya gyakran gá
tolja az akció idejében tör ténő megindítását. A társult munkaszerveze
tekben a kommunis ták és a dolgozók sokszor nem ju tnak b i r tokába 
azoknak a szükséges ada toknak és információknak, amelyek lehetővé te
szik számukra, hogy felelősen rendelkezzenek a jövedelemmel, de az elő
fordult , hogy néha ponta t lan információkat kapnak . Ezért fokozni kell 
az információkkal való rendelkezés mindenfajta monopól iumának fel
számolására i rányuló tevékenységet. 



Meghatározzuk a következő időszak céljait 

Elvtársnők és elvtársak! 
A jelentésben és a beszámolóban arra törekedtünk, hogy bírálóan is

mertessük nemcsak kedvező eredményeinket, hanem mulasztásainkat is, 
azt, hol vannak lemaradások, mik a h ibák és hiányosságok, hol jelent
keznek, és melyek a fejlődésünkkel ellentétes törekvések és ellenállások. 
A beszámolóban nem lehetett kitérni mindazokra a jelenségekre és ese
ményekre, amelyek a dinamikus mozgásokkal teli, a VKSZ X V . és X V I . 
választási értekezlete közötti időszakban zajlottak le. 

A X V I . értekezlet küldötteinek értékelniük kell a ta r tományi pá r t 
bizottságnak és szerveinek eddigi munkájá t is, s ez többszörösen fontos 
lesz a leendő vezetőség számára, hogy még felelősségteljesebb és ha té
konyabb tevékenységet fejthessen ki. Értekezletünkön világosan meg kell 
ha tá roznunk a következő időszak céljait és feladatait . A társadalomunk-
ban végbemenő gyökeres vál tozásokkal összhangban a társadalmi viszo
nyok megvál tozásának megfelelően módosí tanunk kell a KSZ s ta tú tumát 
is, mégpedig a KSZ-tagság eszmei-politikai, szerveződési és káderbeli 
képzése és a K S Z munkamódszerének korszerűsítése céljából. Ezekkel a 
kérdésekkel a kongresszusok után is foglalkoznunk kell, mert a vál tozások 
nemcsak statútumbeli és szervezeti jellegűek, hanem arra i rányulnak, 
hogy fokozódjon a KSZ cselekvőképessége és hatékonysága, hogy eszmei
poli t ikai törekvései dolgozóink céljaivá váljainak, és ily módon a köz
vetlen anyagi erőt képviseljék mindennapi életünkben és gyakorla
tunkban. 

Küldö t t elvtársnők és elvtársak! 
A z SZKSZ V I I I . kongresszusának és a J K S Z X I . kongresszusának kü

szöbén megállapíthatjuk, hogy nagy fokú a Vajdasági Kommunis ta Szö
vetség egysége. Az a tény, hogy rövid idő a la t t leküzdöt tük azt a vá l 
ságot és ingadozást, amely nagy megpróbál ta tásoknak tette ki a KSZ-t , 
a pá r t forradalmi képességéről, önigazgatási rendszerünk erejéről, mun
kásosztályunk szilárdságáról és egységéről, a vajdasági nemzetek és nem
zetiségek összetartásáról tanúskodik. Az ezzel kapcsolatos gazdag ta
paszta la t tartós értékű eszmei-politikai tevékenységünk szempontjából. 

Dolgozóink erőfeszítéseinek köszönhetően nagy változások mentek 
végbe a társadalmi-gazdasági viszonyokban, a gazdálkodás stabilizálá
sában, a tudományban , oktatásban, művelődésben és a más közszolgá
la tokban. A társult munkaszervezetek jórészt túl vannak a megalakulás 
szakaszán. Életre kelt sok olyan megállapodás és önigazgatási megegye
zés, amely igazolta rendszerünk értékét. Az önigazgatás iskoláinak mond
hatjuk őket, amelyekben fokozódott dolgozóink arról a lkotot t tudata , 
hogy saját kezükben tart ják a társadalmi átalakulás fonalát, és maguk 
oldják meg az anyagi és társadalmi előrehaladás útján jelentkező ellent
mondásokat . 



A J K S Z X I . kongresszusán meghatározzuk majd a szocialista önigaz
gatás és demokrácia polit ikai rendszerének fejlesztési irányelveit és fel
tárjuk társadalmunk fejlődésének távlatai t . A hosszú távú eszmei-politi
kai célok és feladatok felelős és következetes megvalósításával, illetve 
végrehajtásával a K S Z és a szervezett szocialista erők ál landóan hozzá 
fognak járulni , hogy bővüljön az előrehaladásnak, a dolgozók szociális 
és polit ikai szilárdáságának és szocialista önigazgatási tá rsadalmunk fej
lődésének tere. 

Ez lesz egyúttal a szabadságunk és függetlenségünk védelmezésére, az 
egyenjogú nemzetközi viszonyokért , a nemzetközi munkásmozgalomban 
való egyenjogú együttműködésért , az el nem kötelezettségért, a fejletle
nek gyorsabb előrehaladásáért és az új gazdasági rend megteremtéséért, 
a szocialista eszme győzelméért, a haladásért , a világbékéért és mind
azokért a célokért v ívot t harc leghatékonyabb fegyvere, amelyeknek el
éréséért a JKSZ küzd Ti to elvtárssal az élén. 

Újvidék, 1978. április 26. 


