
különösképpen a népíölszabadító háborúiban folytatott harcával és a nemzeti
ségi kérdésnek Jugoszláviában való helyes meg oldásával a JKP címeik, teljesen 
az ellenkezőjét bizonyította be. 

Az említett alaptalan vádakkal Pártunk, munkásosztályunk, dolgozó töme
gjeink általaiban Jugoszláv'a népei és azok önzetlen és hősies harca iránt a 
legnagyobb történelmi igazságtalanságot követték el. 

A JKP Központi Vezetősége világosan látja, hogy a SzK(b)P Központi Ve
zetőségének a J K P Központi Vezetősége ellen íelhozott vádjait áz ellenségei 
propaganda kihasználja majd a Szovjet Szövetség, Jugoszlávia és a többi de
mokratikus ország rágalmazására. Azonban a JKP Központi Vezetősége kije
lenti, hogy ezért őt semmiféle felelősség, .nem- térbeli, mer: ezt semmilyen ma
gatartásával nem idézte elő. 

Jugoszlávia Komimiunisia Pártjának Központi Vezetősége felhívja a párt
tagságot, hogy tömörítse sorait a partvonal megvalósításáért, a Párt egysé
gének ínég fokozottabb megszilárdításáért. A nmnkv-sosztályt és a Népront-
ban tömörült többi dolgozó tömegeket pedig arra hívjuk fel, hegy még kitar
tóbban folytassák szocialista hazánk építését, tiz az egyetlen útja és módja, 
hogy a gyakorlatban bebizonyítsuk az említett vádak teljes jogosula'tl!anságát... 
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A JKP V. KONGRESSZUSÁNAK HATÁROZ Ál A 
JUGOSZLÁVIA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK 

ALAPVETŐ SORON KÖVETKEZŐ 
FELADATAIRÓL 

Á jelentések, beszámolók és vita dapjá ih egészükben ts részletei
ben is elfogadva mind a hibák és fogyatékosságok bírálatát , mind a. 
Pár tnak a jelentésekben és beszámolókban kitűzött feladata'.!* az Ö t ö 
dik Kongresszus a következő 

HATÁROZATOT 
HOZZA JUGOSZLÁVIA KOMMUNISTA P A R I J A 

' SZERVEZETEINEK TOVÁBBI ALAPVETŐ 
SORONKÖVETKEZÓ FELADATAIRÓL : 

/. 
A Pár t szervezeti felépítésének alapfeladatai. 
A JKP V. Kongresszusa a követkéz;; alapfeladatokat, állítja a Pá r t 

elé szervezeti továbbépítését illetőleg: 
1. HakKÍúktalanuT biztosítani a JKP Sta tú tumának alkalmazását . 
2. Ez év végéig összehívni a nemzeti Pár tkongresszusokat , illetve 

a JKP bosznia-hereegovinai és crnagorai tar tományi értekezleteit. A 
JKP bosznia-hercegovlnai és crnagorai tar tományi értekezleteit e köz
társaságok pártszervezetének alakuló kongresszusává, alakítani. Ezek--



nek a kongresszusoknak az összehívásával kapesAlatban megtartani min
den pár tvezetőség választását , a kongresszuson pedig megválasztani a 
Központi Pár tvezetőségeket . 

3. Felszániol/ni a szektás viszonyt az ú j pár t tagok felvételével szem
ben és biztosítani a P á r t jobb szociális összetételét azzal, hogy bátrabb 
irányzatot vesznek a munkásoknak, elsősorban a gyáriipari műnk ásóik
nak a Pár tba való felvételére. 

4. A Pá r t egységének és t isztaságának megőrzése céljából még 
jobban fokozni az éberséget és k i élezni a harcot minden eltérés és az 
idegen, ellenséges, opportunista és kishitű e .érnek ellen a Pár tban . 

'5. Merészebben eindnd az ifjabb kipróbált kádereket a vezetőhelyek
re, széleskörű és tervszerű munkát végezni a tagok általános képzé
sére és világnézeti emelésére. 

6. Fokozott harcot vívni a szúk gyakorlat iasság kiküszöbölésére a 
pártszervezetek mindennapi munkájából, a szocializmusért vívott harc 
egészének és l á v a talmik helyes felfogásáért. 

7. Még jobban ki fejleszteni a Pár tban a bírálatot és önbírálatot, 
nnnt a P á r t helyes fejlődését biztosító alapfejtételt és módszert . 

8. Nagyobb tervszerű seggel és rendszerességgel, a káderek helye
sebb elosztásával és a pár thatározatok végrehaj tásának ellenőrzésével 
.szakadatlanul javítani a vezetési módszereket . 

9. Fokozni a mim/kát a káderek világnézeti nevelésében. 

I I . A PROPAGANDA ALAPVETŐ FELADATAI 

Az V. Kongresszus a következő alapfeladatokat állítja a P á r t elé 
a Pá r t világnézeti munkájában: 

1. Fokozni a marxizmus-leninizmus propagandáját a Pá r tban és a 
dolgozó tömegek között — eközben — különös figyelmet fordítani, a 
íiianxizinus-leii'ijiizmusnak a szocialista társadalom telepítéséről szóló 
tanai tanulmányozására . Fokozni kell a harcot a marxizmíis-leninizmus 
kiíorgatásáiiak. vagy revíziójának jelenségei, az idealista misztikum stb. 
ellen, ami kü.önöseu az iskolákban észlelhető. 

2. Rendszerezetten fejlesztem a munkát hazánk problematikájának 
marxista-leninista tanulmányozásában. Fzér t meg kell szervezni a mun
kát Pár tunk történetének, hazánk munkásmozgalma történetének, a nép
ielszabadító harcok történetének, a szocializmus nálunk való felépítése 
problémáinak feldolgozásában és megtanulásában. Úgy kell felfogni ezt 
a feladatot, hogy ez egyik legszükségesebb előfeltétel a pártkáderek 
világnézeti képzéséhez és a tömegeknek a szocializus szellemében való 
neveléséhez. 

3. Rendszeresen harcolni az ellenséges befolyások ellen a kultúr-
éleibem az eszrne-ietlenség és politikamentesség ellen és a kulturális 
•életet magasabb eszmei és politikai színvonalra emelni. 

4. Dolgozni a tudományos élet fejlődéséért, a meglévő tudományos 
intézetek megszi lárdí tásáért és újak megteremtéséér t , összegyűjteni 
minden pozitív tudományos munkást és segíteni munkájukat. 

5. Általános eszmei segítséget nyújtani aís irodalom és művészot 
minden ágának íejilpdéséhez. .harcolnia dekadens és formalista felfogá
sok és i rányzatok ellen, harcolni irodalmunk és művészetünk magas 
eszmeiségéért és jó minőségéért . 



111. ALAPVETŐ FELADATOK A TÖMEGEKNEK A SZOCIALIZMUS 
FELÉPÍTÉSÉBEN VALÓ AKTIVIZÁLÁSÁÉRT ÉS A T Ö M E ü S Z E R -

VEZETEK MEGSZILÁRDÍTÁSÁÉRT VÍVOTT HARCBAN 

1. Szem előtt tartva, hogy a dolgozó tömegek további mozgósí tása 
szükséges a szocializmusért vívott faarcban a szétzúzot t tökésrendszev 
maradványai ellen vívott harcban és a szocialista építésünk útján fel
merülő nehézségek Leküzdésere, Jugoszlávia Kommunista Pár t jának V. 
Kongresszusa különösen a következő két feladatot szabja meg: 

a) kitartó harcot vívni minden bürokratikus és más módszer ellen, 
amely hátráltatja a tömegek bevonását és kezdeményezésük kifejlődé
sét a szocializmus építésében. 

b) általánosan fejleszteni í's fokozni a politikai munkát a tömegek
kel. Szakadatlanul növelni és fejleszteni a dolgozó tömegek öntudatát . 

2. A Népfrontot tovább kell fejleszteni és meg kell szilárdítani, 
hogy ^ elvégezhesse következő alapvető ieladatait: 

a) politikai munka a tömegekkel, szocialista épí tésünk feladatainak 
és útjainak, a reakció maradványai elleni faarc feladatainak megmagya
rázása , a szocializmus építésében kiadott népfaatósági intézkedések ma
gyaráza ta , az ellenséges üzelmek szétverése, a frontszervezetekbe be
húzódott reakciós elemek 'leleplezése, a nemzetközi politikai helyzet 
megmagyarázása és az imperialista reakció és háborús uszítók lelep
lezése, tevékeny politikai harc a szoclaiílznius ellenségeinek akciói, a 
dolgozó nép egyes rétegeinek ingadozása ellen, önkéntes alapon széles 
körben kifejleszteni a marxizmus-leninizmus tanulmányozását , a Nép
felszabadító Harc, továbbfejlődésünk kérdéseinek és a nemzetközi po
litika problémáinak taniiJniányozását. 

b) a tömegek közvetlen aktivizálása a szocialista építésben a tö
meges munkaakciók fejlesztésére, a szövetkezet :k segí tésére és harcra 
a mezőgazdasági tervek megvalósí tásáért . 

e) a tömegek általános részvétévé a helyi utírhatóoági szervek mun
kájában, a. dolgozó ' tömegeknek az állami szervek és gazdasági gépe
zet munkája fe.ett gyakorolt b i r áh t ának és ellenőrzésének kifejlesztése. 

3. A szakszervezetek előtt az a feladat áll, hogv tovább fejlesszék 
a munkásosztály és általában a doCigozó tömegek új viszonyát a mun
kához, szervezzenek szocialista versenyt és növeljék a rohammunkás 
szelemet, harcoljanak a munkifegye.iernért, a munka jobb minőségéért , 
a népvagyen őrzéséért , a kártékonyság ellen, a faelves fizetés 5 rend
szerért , a helyes jutalmazásért , a munkást a do'gozó nép országában 
megillető valamennyi jog érvényesí téséért és ezeknek a ionoknak < 
bürokratikus kiforgatása és megiépázása ellen, a gazdasági tervek meg
valósításáért , a vállalatok helyes működéséért., a termelési folyomatot 
fékező minden fogyatékosság kiküszöböléséiért és a terv magvalósításá
ért a iniuikás szakmai, politikai világnézeti és kulturális felemeléséért, 
a kölcsönös kapcsolatok általános fejlesztéséért más országok, különö
sen a Szovjet Szövetség ős a népi demokrácia országainak szakszer
vezeti mozgalmával, a munkásosztály nemze/közj össze ta r tásáér t . Har
coljanak az adminisztrációs munkastílus ellen és a demokratizmus to

p á b b : fejlődéséért a szakszervezetekben. 
4. Az.év végéig hajtsák végre a Népi Ifjúság és a Jugoszláv Kom

munista Ifjúsági Szövetség egyesítését éspedig úgy , hogy az o rszág 
megváltozott viszonyaival kapcsolatban változtassák meg a Népi Ifjú
ság programiái , határozottabb irányt venni t.igja'mik világnézeti fel-



.emelésére és l i üyes nevelésére, a SzKOJ jelenlegi tagjait pedig egyé
ni képességeik szerint, fokozatosan és sietség né .k i i l a szervezetek 
egyesítése előtt, vagy után i-elvenni a pártjelöltek sorába, A Néni Hiú
ság .egyen a jövőben a Pá r t tagjainak egyik legfőbb tar ta léka. Ennek 
az egyesítésnek az n júság m é g erősebb egységére kell vezetni, még 
szélesebb összegyűjtésére és m é g határozottabb nevelésére a marxiz
mus-leninizmus szellemében. 

Folytatni kell az ifjúság mozgósí tását a szocializmus felépítésére 
hazánkban, í í .kuzui a munka iránti szeretetét és alkotó kedvét szocia
lista építésünk minden ágában. Széles körben bevonni az ifjúságot a fa
lus; mezőgazdasági szövetkezetekbe és a cselekvő harcba falvaink kul
turális á ta lak í tásáér t . Fokozni kell az Ifjúsági szervezetek munkáját az 
iskoláKban ts a főiskolákon, hogy megjavuljon o U n u í m á n v i eredmény 

,és az iskolai fegyelem, és az ifjúság általános marxista-leninista neve
lese céljából. 

5. Az AFZs-t szervezetiles: hajlékonyabbá, sokoldalúbbá és a dol
gozó nő mindennapi életéhez közeJebb állóvá kell ternyi. Az AFZs a töb
bi szervezettel együt tműködve ölelie fel •különösen a maradibb és pasz-
szivabb női tömegeket, szervezze meg és segítse a dolgozó asszony és 
anya segítésének egész rendszere fejlődésé'c és a többi tömegszerveze
tekkel együtt vegyen részt az alulról jövő .ömegellenőrzés és népi fel-
.ügyelet kifejlesztésében. 

IV, A NÉPURALOM MEGSZILÁRDÍTÁSÁNAK 
FS T0VÁBBFEJLE?ZTf iSÉNEK ALAPVETŐ FELADATAI 

A JKP V. Kongresszusa a népuralom megszi lárdí tása és továbbfej
lesztése terén a következő alapieladatckat á l i t j a a P á r t e lé : 

1. harcolni, hogy mind a párt tagok, mind a Népfront más tagjai 
közül a dolgozó nép legjobb képviselőit válasszák a népbizottsá&okbu, 
azokat, akik leginkább ismerik a munkás, a szegény és esrvéb dolgoz') 
paraszt és más dolgozók igazi érdekeit ; 

2. egyrészt teljes mértékben .ehetővé tenni a dolgozó tömegek, i l 
letve képviselőik részvéte-lét és ellenőrzését az ál lamkormányzat mun
kájában, másrész t biztosítani a népbiizottsá'gok szakképességé t ; 

3. párhuzamosan fejleszteni és szilárddá tenni mind az államkor
mányzat egyes ágainak vízszintes összekapcsolását a helvi végrehajtó 
iiépbizottságokkai, mind pedig függőleges összekapcsolását az ál lam
kormányzat felsőbb vezetőségeivel, vagyis az ügykörök vonalán. Biz
tosítani ebhez mind a felsőbb ál lamvezetés közvetlen és gyors i rányí
tását, mind a népbizottságok közvetlen szervezeti irányítását és ellen
ő rzésé t ; 

4. külön figyelmet fordítani a népbizottsági gépezet szervezeti fel
építésére. Az eddigi szűkebb szervezeti formákról át térni a fejlettebb 
formákra, mint a megbízott hivatalok, xezelőségek, igazgatóságok, osz
tályok stb; 

5. a miniszteri tárcák keretében állandóan harcolni a régi, -bürök-
rarikus vezetési forma minden jelenséggé ellen. A feladatok minél gyor
sabb és helyesebb elvégzéséhez biztosítani a helyes központi i rányítást , 
de ugyanakkor biztosítani az alulról jövő kezdeményezés t és a töme
gek részvételét a kormányzat i munkában. Egyidejűleg harcolni a helyi 
elkülönülés, (partikularizmus) ér tet lenség és népuralom egységelvei 
:inegbontásának minden jelensége ellen: 



6. a -legelszántabb harcot vívni a bürokrat izmus minden jelensége 
ellen az államhatalom valamennyi szervé ten és az egész gazdasági és 
társadalmi gépezetben; 

7. sokkal több gondot fordítani az á l lamkormányzat olcsóbbá téte
lére és az általános takarékosságra az állami gépezetben, a népuralom 
szerveinek fejlesztésével és a szűk szervezeti formákról a. fejlettebbek
re való át téréssel , egyiidőben harcolni a gépezet tú lméretezése ellen; 

8. fokozni az áil'iamii ellenőrző szervek tevékenységét , harcolná a ha
tározatok és utas í tások helyes és pontos végrehaj tásáért és a feldol
gozásukban és végrehajtásukban jelentkező kiforgatások eMen; 

9. külön figyelmet szentelni a káderfejlesztés kérdéseinek és a ká
derekről való gondoskodásnak, 'különösen a népbizottsági gépezetekben. 
Továbbfejleszteni tisztviselői rendszerünket, abban az értelemben, hogy 
teljesen kivesszen belőle az *egyení(>sítésdinek« még a nvcma is, hogy 
meg nagyobb lehetőség nyíljon a jó káderek helyes jutalmazására . 

V. A JSZNK SZOCIALISTA GAZDASÁGI RENDSZERE 
TOVÁBBI KITERJESZTÉSÉNEK ÉS MEGSZI

LÁRDÍTÁSÁNAK ALAPVETŐ EELADATAl 

A JKP V. Kongresszusa megállapítja, hogy a JSzNK szocialista 
gazdasági rendszerének további kiszélesítése és megszilárdí tása a kö
vetkező alapfeladatokat szabja a JKP-ra, a tömegszervezetekre, az ál
la rrii gépezetre és Jugoszlávia dc-gozc népére: 

1. harc az Ötéves Terv megvalósí tásáért , az alapvető láncszeméi-; 
a szocialista gazdasági rendszer felépítésében; 

2. gazdaságunk szocialista szektorának kiszélesítése és - alános szer
vezeti megszilárdítása, különösen a kereskedelemben, ráté'rní gazdasági 
vállalataink, intézményeink és az állami gazdasági gépezet áltakttios és 
készleteiben való megszervezésére : bevezetni a legészszerűbb munka
módszereket : a tervkészítés, nyi lvántar tás és statisztika további k'dro
gozása, egybehangolása és kiszélesí tése: a tervkészítő szervek általá
nos megszervezése fentről leig; 

3. következetesen és minden téren felhasználni az új. korszerű ter
melőeszközök előállításához a hazai nyersanyagforrásokat és meglévő 
adot tságokat (kapaci tásokat) ; 

4. a termelés újabb kiszélesítése, a szocialista akkumuláció újabb 
növelése és 'ki terjesztése; 

5. növeni a munka, termelékenységé: az iparban, építészetben, er
dészetben stb.; 

6. a tömeges és specialista ésszerűsítés, újítás és feltalálás lendü
letének rendszeresí tet t megszervezése és segí tése ; 

7. a munkafegyelem és a munka állandóságának megszilárdítása, 
a bérpolitika végleges rendezése, új munkaerő hathatós mozgós í tása ; 

8. a szocialista álilások megszilárdítása és kiterjesztése a falun, el-
Misorban a teljesen önkéntes alapon nyugvó mező-gazdasági szövetkezet 
kiterjesztése, anyagi és szervezeti erősítése útján, korszerű mezőgaz
dasági, felszerelések nyújtásával és álíami hitelek és általános pénzügyi 
segítség biztosításával. Fokozottabb belső poí t ikai munka a szövetke
zetekben, harc a szövetkezeti tagok miné'l tevékenyebb részvételéért a 
szövetkezeti életben, a kollektív feladatok kitűzéséért és megoldásáért , 
a szövetkezeti szervek és szövetkezeti alkalmazottak felelősségéért a 



Az V. kongresszus határozota a K&miniormr<H 

szövetkezeti közgyűléseken, a szövetkezeti tagok előtt, harc a bürok
ratizmus és az ügyek irodai elintézése ellen, a tömegek alkotó kezdemé
nyezéséér t a szövetkezetekben, a tudatos tervkészí tésér t a szövetkeze
tekben és a szövetkezetek ú t ján : 

9. az állami mezőgazdasági birtokok általános megszervezése, kapi
tális kiépítése és kiszéles í tése; 

10. a ialusi tőkés eleinek további kor lá tozása és v isszaszor í tása ; a 
városi tőkés maradványok felszámolása; 

11. rendszeres és általános harc a nagyobb hozamért a mezőgazda
ságban és a munka termelékenységének növeléséért a mezőgazdaság
ban. Az ipar mozgósítása, minél gyorsabb és több mezőgazdasági fel
szerelés, gép, szerszám és m ű t r á g y a g y á r t á s á r a ; 

12. az életszínvonal felemelése, az ellátás javí tása, a gazdaságok és 
menzák rendszeres megszervezése stb., harc az élelmiszerek új forrá
saiért. 

A JKP V. KONGRESSZUSÁNAK HATÁROZ ATA 
JUGOSZLÁVIA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK 

A TÁJÉKOZTATÓ IRODÁHOZ VALÓ VISZONYÁRÓL 

Jugoszlávia Kommunista Pár t j ának Központi Vezetősége és a Szov
jet Szövetség Kommunista (bolsevik) Párt ja Központi Vezetősége, majd 
később a kommunista pártok Tájékoztató Irodája közöt t keletkezett né-
zetelíéréssel kapcsolatban, Jugoszlávia Kommunista Pár t jának ötödik 
kongresszusa a következőképpen 

h a t á r o z o t t 

I . 
A JKP ötödik kongresszusa jóváhagyja a JKP Központi Vezetősé

gének a SzK(b)P Központi Vezetősége és a Tájékoztató Iroda vádjai
val kapcsolatban elfoglalt álláspontját és ki tar tó igyekezetét , hogy 
meggyőzze a SzK(b)P Központi Vezetőségét és a Tájékoztató Iroda 
többi tagját vádjaik valót lanságáról és a vitát a JKP munkájának elvi 
és tényleges bí rá la tára terelje, amennyiben ezeknek a Partoknak bár
milyen okuk van erre a bírálatra . 

I I . 
Az ötödik kongresszus megállapítja, hogv a SzK(b)P Központi Ve

zetősége leveleiben és a Tájékoztató Irodának a JKP belső helyzetéről 
hozott Határozatával kifejtett bírálat valótlan, helytelen és igazságta
lan. 

A JKP ötödik kongresszusa megállapítja, hogy alaptalanok az állí
tások, miszerint a JKP Központi Vezetősége Jugoszláviát fokozatosan 
az imperialista államok befolyása alá rendeili és burzsoá álvarmná viV> 
á ta lakí tása felé vezeti ellenkezőleg igaz az, hogy a JKP Központi Ve
zetősége az országot, az imperialistákkal szembeni függetlensége min
denirányú erősödése és a szocial'zmus erősí tése fe!3 vezeti — és ezzel 
erősödik az általános demokratikus front is. Valótlanok azok az állí
tások is. miszerint Jugoszláviában erősödik a tőkés rendszer a város
ban és falun, el lenkezőleg — a szocializmus erősödik és következetes 


