
A Kohó- és Gépipari Minisztérium Tervező Irodái dolgozóinak okt. 30*-áű.i' 
. meghozott határozata. \ 

A KGMTI dolgozói a magyar munkásság és fiatalság vezetésével megindí
tott demokratikus szabadságharc történelmi óráiban a következő hatá—«• 
rozatot hozza: 
1,/ Teljes mértékben elfogadjuk és támogatjuk a magyar ifjúság által 

okt, 23.-án kiadott 14 pontot, amelyet azóta magyar népünk vérével 
szentesitett. 
A 14 pont végrehajtása mellett külön követeljük a következőket: 

2,/ A szovjet csapatok azonnal vonuljanak ki hazánk egész területéről! 
Csatlakozva a győri munkásság a tatai bányászok, a miskolci mar
tinászok a budapesti MOM és az ország többi hazaszerető dolgozói
hoz, kijelentjük, hogy mindaddig nem vagyunk hajlandók dolgozni, 
amíg ez a követelésünk nem teljesül, 

3»/ Követeljük a sztálinista kormány által népünk tudomása és akarata 
ellenére ratifikált varsói szerződés azonnali felmondását. 

4./ Követeljük^ hogy a rend helyreállítása után tartsanak több demokratiki. 
párt bevonásával általános és titkos választásokat, 

5./ Követeljük, hogy a kormányból távolítsák el azokat a minisztereket, 
akik a Rákosi-féle hazaáruló és kizsákmányoló moszkovita rendszert 
kiszolgálták. 

6,/ Követeljük, hogy azonnal fegyverezzék le a hazaáruló ÁVH alakula
tokat, Vonják felelősségre mindazokat, akik népünk gyilkosaiként 
védtelen munkások, fiatalok, asszonyok és gyermekek közé lőttek 
idegen fegyverekkel, 
Követeljük, hogy az uj karhatalom alakulataiban az ÁVH volt tagjai 
ne vehessenek részt, egyben követeljük az ÁVH névsorának káderlap
jukkal együtt történő n;yilvánoss igrahozatalát. 

7,/ Követeljük, hogy a magyar kormány azonnal váltsa le az ENSZ-ben 
lévő kiküldöttjétés oda olyan ember kerüljön, aki az egész nemzet 
egységes követelését képviseli. Tiltakozunk a szovjet kiküldött
nek az E35TS2j-ben elhangzott nyilatkozata ellen, .amellyel szabadság
harcunkat ellenfaradalmi fasiszta megmozdulásnak nevezte, 

8,/ Követeljük a teljes vallásszabadságot és Mindszenthy azonnali sza-
badonbocsájtisát, a primási székbe teljes jogaival történő egyidejű 
visszahelyezésével. 

9»/ Követeljük a politikai foglyok, beleértve a Szovjetunióban bármi 
elmen fogvatartottak azonnali szabadonbócsátását. 
Szűnjenek meg a kettős állampolgárságok, 

10./ Követeljük a teljes szól is- és véleményszabadságot, beleértve a 
sajtó és rádió szabadságot •• A. rádió irányitását az írószövetség, a 
magyar ifjúság és munkásság vegye .kézbe.-
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11./ Az uj szabadonválasztott országgyűlés megalakulásáig a jelenlegi 
kormány, - amelyet ideiglenesnek tekintünk, - függetlenül gyakorol
ja a legfelsőbb hatalmat. 

Amennyiben követeléseink teljesítésének bármilyen akadálya van, ugy kér 
jük, hogy a kormány azt és annak indokait a magyar néppel közölje. 

12,/ A szabadságharc véres napjaiban létrejött nemzeti egységet a mun
kásság, az ifjúság, a parasztság és értelmiség összefogását minden
képpen megőrizzük, 

KOHÓ- ÉS GÉPIPARI MINISZTÉRIUM 
TERVEZŐ IRODÁI 

Ideiglenes Forradalmi Tanácsa. 
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