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A Magyar Nemzeti Bizottmány
HATÁROZATA
i. A Magyar Nemzeti Bizottmány meghajtja a kivívott és
drága vérrel szentelt Szabadság zászlaját a hősi halottak és sebe
sültek, az egész magyar nép előtt. Köszönetet monda magyar nép
igazi barátainak, az ENSZ tagjainak, újságoknak, bizottságoknak,
mindazoknak a tudósítóknak, akik a magyar szabadság ügyét ma
gukévá tették és hathatós segítséggel támogatták a magyar népet
jogainak helyreállításában, melyekkel az ENSZ alapokmánya sze
rint élhetünk.
2. Felkérjük a Biztonsági Tanácsot, hogy ismerje el a Ma
gyar Nemzeti Bizottmányt és a Szabadságharcosok Vezérséget
hadviselő félnek. Küldjön fegyverszüneti bizottságot Magyarországra.
3. Magyarország függetlenségének megvédésére kérjük a
bizottságot, a Biztonsági Tanácsot, hogy küldjön Magyarországra
anyagi és szükség esetén katonai segítséget.
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12. A Diákparlament, munkás-paraszt és katonatanácsok azon
nal alakuljanak meg. Hatáskörük a kivívott szabadság megőrzése.
Az alkotmány kidolgozásában vegyenek részt. Tagjaikat küldjék
a Nemzeti Bizottmányok soraiba.
13. Üj szakszervezeti vezetők megválasztása a régi szak
szervezeti demokrácia alapján. A munkások sztrájkjogát biztosítjuk.
14. Az egészségügyi, élelmezési és közművek alkalmazot
tai dolgozzanak, a munka többi területén tovább sztrájkolunk,
az ideiglenes kormány megalakulásáig.
, 15. Teljes lelkiismereti, vallási sajtó- és gyülekezési
szabadságot.
16. Magyarországon demokratikus pártok* alakulhatnak.
Azonnal működhetnek, tevékenységüket senki sem akadályozhatja
meg.
17. Az összes társadalmi osztályok és rétegek fajra, nemre
és nyelvre való tekintet nélkül a magyar nép egységes, szétválaszt
hatatlan részei, általános politikai amnesztiában részesül a zsarnokság
minden áldozata és megfelelő kártalanítást kap. Különös' tekintet
tel leszünk azokra, akik a szabadságharc előharcosai voltak a zsar
nokság ellen.
18. Az ÁVH azonnal feloszlik. Egységes rendőrség tagjai
sorában helyet foglalnak a Szabadságharcosok
19. Az ország gazdasági rendje nem igazodhaük semmi
féle dogmához, hanem kizárólag az észszerűség, a szabadság és
szakszerűség elve vezesse. Kisiparosok, földművesek, diákok, mű
vészek állami támogatást kapnak, az üzemi munkásság részese
dést kap az üzem tiszta jövedelméből.

4. A Magyar Nép és a Nemzeti Bizottmány felmondja a varsói
szerződést, mivel az ellenkezik a magyar békeszerződéssel és az
ENSZ alapokmányaival, ezzel egyidejűleg a Biztonsági Tanács
ENSZ védelme alá helyezi Magyarországot minden fajtájú agreszszió ellen. Az oroszok azonnal vonuljanak ki Magyarországról ki
tűzött fehér zászlókkal.
5. Magyarország kinyilvánítja semlegességét Ausztria min
tájára, jóbarátságot akar a világ minden népével az egyenlőség
alapján.
6. Tiszteletben tartjuk a tűzszünetet, a fegyvert nem teszszük le, a Szabadságharcosok fegyverben maradnak. Fegyverü
ket nyíltan hordják. A Nemzeti Bizottmány adja ki a fegyver
viselési engedélyt. A szokásos karhatalmi alakulatok: rendőrség,
honvédség a fegyvereseket nem igazoltathatja, csak rendbontás
20. Szabad külföldi utazást. Külföldiek szabad látogatását
esetén. A Nemzeti Bizottmány igazolványával rendelkező fegyverest
Magyarországon, az európai demokratikus országok be- és ki
csak a saját alakulata veheti őrizetbe.
utazásának rendje szerint.
7. A Szabadságharcosok felléphetnek a kivívott szabadság
21. Külföldi segély szétosztását a Szabadságharcosok és a
védelmében bárhol és bármikor, bárki ellen.
Nemzeti Bizottmány végzi a Vöröskereszttel együtt.
8. A rendfenntartó karhatalom kiegészül a szabadságharcos
22. Az összes kiváltságos ellátmányokat azonnal megszün
egységekkel.
tetni. Párt és kormány magáncélt szolgáló raktárkészleteit a se
9. Mindenkit, aki részt vesz a szabadságharcos küzdelem besültek ellátására igénybe vesszük.
ben SZABADSÁG ÉRDEMRENDDEL tüntetünk ki. A halot
23. Menedékjogot és ha kívánják magyar állampolgársá
tak díszsírhelyet, hozzátartozóik segélyt., vagy nyugdíjat kapnak.
got adunk az orosz katonai alakulatok minden tagjának, akik
A sebesültek ápolást és segélyt, a rokkantak nyugdíjat
a magyar Szabadságharcosokat segítették és nem.kívánnak visz10. Nem ismerjük el a jelenlegi kormányt.
szatérni országukba.
11. A kormány alakuljon át ideiglenes jelleggel, tagjai
24. Jelen .határozatunkat megküldjük az ENSZ minden
legyenek a Szabadságharcosok Vezérségéből Nemzeti Bizottmány tagállamának, Dobi Istvánnak, Nagy Imrének, Kádár Jánosnak,
választott tagjai, valamint Kovács Béla, Nagy Imre és Kádár Kovács Bélának és nyilvánosságra -hozzuk az egész világ előtt.
János.
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