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/l forradalmi erők megbimott álnak 

-és a néphadsereg forradalmi tanácsai 
megbl»ottalnak felhívása • 

A forradalmi erők megbízottai, valamint a néphadsereg testületeinek megválasztott forra
dalmi bizottságai a következőket határozta: 

1. Követeljük, hogy a szovjet csapatok Budapest területének elhagyása után az ország te
rületét is hagyják el. A bizottmány tagjai figyelembe veszik a diplomáciai kapcsolatok szüksé
gességét, ez azonban nem adhat alkalmat arra. hogy időtlen-időkig Magyarországon tartózkod
janak a szovjet csapatok. 

' 2. Követeljük a kormánytól, hogy a varsói szerződésben résztvevő tagállamok azonnali 
összehívásával mondja fel a szerződést, 

3. A magyar ifjúság forradalmi bizottságának küldöttei és a honvédségi alakulatok forra
dalmi küldöttei követelik, hogy a szovjet csapatok 1956. december 31-ig hagyják el Magyar
ország területét. Amennyiben ez nem történne meg, fegyverrel kelünk harcra az ország szabad
sága és a forradalom tisztasága ügyéért, kifejezve azt, hogy amíg idegen fegyver veszélyezteti 
hazánkat, életünkkel és vérünkkél harcolunk ellene. 

4. Kijelentjük, hogy minden olyan idegen külső, vagy belső ellenséggel szemben, amely 
hazánk földjére lép és függetlenségünkre tör, fegyverrel szállunk szembe! 

5. Követeljük, hopv a magyar néphadsereg szükség esetén a forradalmi erők segítségével 
egy héten belül vegye birtokába a Magyarországon lévő uránérc lelőhelyeket. 

6. Aki a forradalom hadseregének fegyelmét megsérti és nem hajtja végre felettesei uta
sításait, az árt a forradalom ügyének, ezért forradalmi törvényszék elé kell állítani! 

7. A forradalmi erők megbizottai, valamint a néphadsereg testületeinek megválasztott 
forradalmi bizottsága létrehozza a magyar honvédség forradalmi bizottmányát, amely legfelsőbb 
irányítója a honvédségnek. 

8. Megegyezés történt, hogy a forradalmi fegyveres ifjúság a közbiztonság, rend és nyu
galom érdekében a honvédség forradalmi bizottmányával és a rendőrséggel karöltve tartja fenn 
a rendet, együttesen vállalják a néptől idegen elemek és gonosztevők összegyűjtését és azok 
átadását a magyar független bíróságnak! Egyetértünk az ÁVH feloszlatásával, ugyanakkor köve
teljük, hogy az ÁVH tagjai semmiféle fegyveres, vagy karhatalmi alakulatnak tagjai ne lehes
senek. 

Budapest, 1956. október hó 31. 

A felkelt forradalmi erők megbízottai, 

# a néphadsereg forradalmi tanácsainak 
( "- ) kiküldöttel. 

Oyör-Sopronmegyei Ny. Győr (P] 1956. 


