
A Magyar Szocialista Munkáspártba való tagfelvétel mádjára 
i. 

Az MSZMP Intéző Bizottsága a pártkongresszuson 
elfogadásra kerülő új szervezeti szabályzat megalkotásáig 
ideiglenesen a következő irányelveket szabja meg a tagok 
felvételének módjára : 

1. Az MSZMP marxista—leninista párt, a tagok fel
vételénél érvényesiti Lenin tanításait. Az MSZMP-nek tagjai 
csak azok lehetnek, akik elfogadják a párt politikáját, meg
valósítják a párt határozatait, részt vesznek valamely alap
szervezet munkájában, tagsági dijat fizetnek. Tagok csak 
18. életévüket betöltőitek lehetnek. 

2. Az MSZMP elsősorban a munkásosztály pártja. 
Soraiba felveszi a munkásosztály, a parasztság, az értel
miség legjobbjait, akik demokráciát és szocializmust akar
nak, mindazokat, akik egyenjogúságon alapuló testvéri 
barátságot akarnak a szocialista országokkal, a világ összes 
népeivel. A párt tagjai sorába léphetnek mindazok, akik a 
független, szabad és szocialista Magyarországért küzdenek. 

3. Az MSZMP elsősorban a volt MDP-tagokra és szer
vezetekre épiti munkáját. A pártba kívánja tömöríteni a 
régi szervezett munkásokat, azokat a párthü MDP-tagokat, 
akik a nehéz napokban szilárdan a párt mellett álltak. 

4. Mindazokat, akik nem voltak az MDP tagjai és 
tagfelvételre jelentkeznek az MSZMP-be, két ajánlás esetén 
egyéni kérelem és elbírálás alapján sürgősen fel kell venni. 

5. A volt MDP-tagoknak az MSZMP-be való felvéte
lével kapcsolatban viszont leszögezzük, hogy nem vehetők 
fel azok : 

a) akiket az ideiglenes központi bizottság intéző bi
zottsága a Rákosi-klikk uralmának idején elkövetett súlyos 
politikai hibák miatt nem tart a párttagságra méltónak ; 

b) akik a Rákosi-féle politikai vezetés idején nép- és 
pártellenes bűntetteket követtek el (becsületes, szókimondó 
kommunisták üldözése, letartóztatása, kínzása, a dolgozók 
megfélemlítése — általában a hatalommal való súlyos 
visszaélés); 

c) akik a fegyveres felkelés részvevőiként kommunis
tákat, vagy más haladó embereket meggyilkoltak, vagy erre 
uszítottak — fosztogattak, spekuláltak, általában önkényes 
terrorakcióban vettek részt. 

A tagok felvétele a következő m&doa: történjék: 

1. A volt MDP-tagok átigazolását az MSZMP-be azi 
alapszervezet, alapszervezet híján a felsőbb pártszerv in
téző bizottsága végzi. Az MDP tagjai, akik átigazolásukat 
kérik, ideiglenes tagsági könyvüket az MUP tagsági könyv 
felmutatása alapján kapják meg Kérdéses és vitás ese
tekben a p'árttagok kollektívája foglaljon állást. 

2. Mindaddig, amíg az MSZMP tagjai tagsági igazol
ványukat megkapják, a volt MDP-tagok gyakorolhatják az 
MSZMP-ben párttagsági jogaikat. (Kivételt képeznek az 
l/S), sz. alatt felsoroltak.) 

3. AZN újonnan jelentkező párttagok felvétele a kö
vetkező módon történik : «*. 

a) a belépni szándékozó „belépési nyiiakozatot" tölt 
fci. Az új nyomtatványok elkészüléséig írásban is kérheti 
felvételét, életrajzot Íratni nem szabad; 

b) a kérelem felett az alapszervezet kommunista kol
lektívája >döíit; 

c) a felvételre jelentkezett, illetve a pártba felvett ta
gok listáját el kell juttatni a felsőbb pártszervhez. A fel
sőbb pártszervnek joga van kifogást emelni egyes kérel
mezők ellen, ez esetben az alapszervezet kommunistáinak 
ismét meg kell vitatni a felvételi javaslatot, figyelembe 
véve a felsőbb szerv indokait. 

4. Az MSZMP-be való belépés kelte a volt MDP-
tagoknál az MÜP-tagság kezdetének ideje, az új tagoknál 
az alapszervezel által való jóváhagyás napja. 

5. Az MSZMP tagsági igazolványában feltüntetendő, 
hogy az elvtárs mióta vesz részt a munkásmozgalomban. 

6. Az MSZMP tagsági igazolványának hitelességét a. 
felsőbb pártszerv titkára aláírásával és pecséttel igazolja. 

7. A tagnyilvántartás új rendjének kidolgozásáig az 
illetékes MSZMP intéző bizottságok gondoskodjanak a párt
tagok ideiglenes nyilvántartásba vételéről és biztosítsák a 
a pártokmányok gondos kezelését. 

AZ ŰJ PARTRÓL 
A magyar munkásosztálynak, a dolgozó népnek szük

sége van marxista—leninista alapon álló forradalmi párt
ra, sőt ma, amikor ilyen sorsdöntő változások mennek 
végbe hazánkban, s a nemzetközi munkásmozgalomban, 
különösen szükségünk van rá. Ma még inkább mint bár
mikor, szükség van olyan szervezett erőre, amely össze
fogja mindazokat, akik őrködve szocialista építésünk eddigi 
vívmányain, az első sorokban kivannak küzdeni hazánk 
függetlenségéért, a szocialista demokráciáért, sokat szenve
dett népünk jobb életéért. 

E célokat tűzte zászlajára a Magyar Szocialista Mun
káspárt. Az MSZMP folytatója kivan lenni a magyar nnm-
kásmozgalom sok évtizedes, dicső hagyományainak Tovább-, 
viszi mindazt, ami előremutató volt a kommunista párt 
és a szociáldemokrata párt küzdelmeiben, a magyar szer
vezett munkásság harcaiban. 

Az elmúlt napokban egyre több hir érkezik szerte az 
országból arról, hogy a munkásmozgalom régi harcosai, 
a felkelés sok kommunista és pártonkívüli részvevője ke
resi a lehetőségét annak, hogy a régi, helyileg is lejaratott, 
a- múlt hibáiban vétkes pártszervezet helyett létrehozza az 
új párt, az MSZMP helyi szervezetét. Olyan pártszerveze
tet, amely már személyi összetételénél fogva is garancia 
arra, hogy nemcsak szavakban, hanem a valóságban is a 

nép érdekeit, a szocializmus, a népjólét, a nemzeti függet
lenség ügyét fogja szolgálni. 

Az új, megtisztult párt megalakítására Mvé felhívás 
nyomán hozták létre az összes budapesti kerületekben.^, 
számos fővárosi üzemben — a Ganz hajóban, Csepelen, 
a Traktorgyárban és másutt — a párt ideiglenes intéző 
bizottságait. Falun is sokhelyütt magukra találtak már & 
kommunisták. Borsod megye mezőcsáti járásában pél
dául sokfaluban, termelőszövetkezetbein kezdték el az 
MSZMP célkitűzéseinek népszerasétését, még ott is, ahol 
eddig aetn alakult meg az új pártszervezet. 

Minden bizonnyal újabb lendületet fognak adni & 
pártszervező munkának, az MSZMP Ideiglenes Központi 
Vezetősége intéző Bizottságának a pártba való felvételről 
szóló arányelvei. 

Soha nem indult meg nehezebb körülmények között 
a pártszervezési munka, mint most. k szocializmus esz
méjét sokan lejáratták, a szocializmus nevében elkövetett 
bűnök az MDP-t gyűlöltté tették. Az MSZMP ebben a ne
héz helyzetben indul útjára. Céljai igazak és nemesek. 
Tudjuk, sokan ezt még netn látják, vagy nem hiszik. Det. 
hiszünk abban, hogy egyre többen tesznek, akik bíznaíc 
a párt igazában és — követik azt.. 


