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flz élelmezési ipar dolgozóihoz! 

Az Élelmezési Ipari Dolgozók Szakszervezete elnöksége 1956. X. 31-én 
megtartotta ülését és a következő határozatokat hozta: 

1. A szakszervezet nevét a Magyar Élelmezési Ipari Dolgozók Szabad 
Szakszervezete Szövetsége — változtatja. 

2. Űjra megindítja a több mint 50 éves múlttal rendelkező és a Rákosi
önkény által megszüntetett Élelmezési Munkás szaklapot, hogy újra 
szabadon szólhasson az ipar dolgozóihoz. 

3. A Magyar Ifjúság Űtja (Andrássy út) 100. szám alatti kultúrotthont a 
budapesti sütőipari és cukrászipari dolgozók rendelkezésére bocsátja. 
Azonnal megszervezi a szakszervezeten belül a szakmai szakosztályo
kat, amelyek részére a legteljesebb önállóságot biztosítja. 

A szakosztályok megalakítása céljából a sütő-, hús-, malom- és 
édesipari dolgozók válasszák meg küldötteiket a munkástanácsok 
és az üzemi bizottságok 'útján, küldjék be azokat az alábbi idő
pontokban a szakszervezet központjába. 
Sütőipar: 1956. november 1-én. 
Édesipar: 1956. november 1-én de. 10 órakor. 
Húsipar: 1956. november 2-án du. 2 órakor. 
Malomipar: 1956. november 2-án de. 10 órakor. 

4. Követeljük a Munkatörvénykönyve, a munkásságra hátrányos fejeze
teinek eltörlését. 

5. Követeljük, hogy az új nemzeti kormányban biztosítsák a Magyar 
Szabad Szakszervezetek Szövetsége részvételét. A Magyar Szabad 
Szakszervezetek Szövetségét függetlenítsék a pártoktól és tegyék lehe
tővé, hogy az országgyűlési választásokon külön listán induljon a szer
vezett munkások képviseletében. 

6. Követeljük a munkások részére a sztrájkjog megadását, annak tör
vénybe iktatását. 

7. Állítsák vissza a kötelező szakszervezeti munkaközvetítést, biztosít
sanak a munkanélküliek részére állami munkanélküli segélyt, állítsák 
vissza minden iparágban az idénymunkás pótdíjat, valamint a sütő
iparban a kisegítő pótdíjat. 

8. Meg kell szüntetni azt a lealacsonyító megkülönböztetést, amely -u. 
élelmezési ipar dolgozóit sújtotta a bérezés és egyéb juttatások terén. 

9. Minden iparágban vissza kell állítani azokat a hagyományos termé
szetbeni juttatásokat, amelyeket a dolgozók annak idején a tőkésektől 
kiharcoltak. 

10. El kell törölni a munkások egészségére és a termelésre káros normá-
•kat. A munkástanácsok és az üzemi bizottságoka dolgozókkal való 
egyetértésben alakítsák ki az üzem sajátosságainak legjobban meg-



11. A kormány tegyen intézkedéseket azonnal arra, hogy az 1945—46. 
évekhez hasonló, a munkások életszínvonalára rendkívül káros inflá-

, ció be ne következhessen. 
12. A rend helyreállítása után a sütőiparban azonnal meg kell szüntetni 

az éjjeli munkát és érvényt kell szerezni az 1923. XV. törvénynek. 
13. Azokat a dolgozókat, akik az 5 napos utcai harcok során anyagi, vagy 

egyéb kárt szenvedtek, káruknak megfelelő állami segélyben kell ré
szesíteni. 

A szakszervezet elnöksége a munkástanácsoknak javasolja: 
1. Haladéktalanul távolítsák el a nem megfelelő, exponált sztálinista 

vezetőket. 
2. A forradalmi vívmányaink megtartása érdekében szervezzék meg a 

gyár védelmét, szervezzék meg a munkásőrségeket a legjobb munká
sokból és azokat fegyverezzék fel. 

3. A munkástanácsok hívjanak össze munkásgyűléseket és beszéljék meg 
velük az üzem, a munkásosztály legfontosabb tennivalóit. 

A munkástanácsok feladatai: 
1. A gyár védelme és a gyár védelmére a legjobb munkások fel

fegyverzése. 
2. A gyár igazgatója személyének meghatározása. 
3. A termelés maradéktalan beindítása, a nyersanyag, a félkész 

áruk és késztermékek pusztulástól való megőrzése. 
4. A dolgozók' jogos követeléseinek teljesítése. 
5. A lakosság élelmiszer-ellátásának biztosítása. 

Szervezel! munkások, erősítsétek a szakszervezetet! 
A munkások és munkástanácsok döntése alapján eltávolított szakszer

vezeti vezetők helyébe válasszatok újakat, azok képviseljék a szervezett 
atolgozókat a munkástanácsokban. 

Felkérjük az összes munkástanácsokat, üzemi bizottságokat, hogy a 
legrövidebb időn bélül vegyék fel a kapcsolatot a szakszervezet központ
i v a l . i . 

Követeljük, 
hogy a szovjet csapatok azonnal hagyják el hazánkat! 
Budapest, 1958. október 31. 
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SZABAD SZAKSZERVEZETE SZÖVETSÉGE 

ELNÖKSÉGE 

Athenaeum (F. v. Soproni Béla) ' 

Í±P^.43S6J?Z$ 


