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A Váci Összűzemi Forradalmi 
Munkástanácsok * határozatai 

1956. október 23-i budapesti tüntetés, majd az ezt 
követő munkás-paraszt-értelmiség és ifjúsági forradalom 
hatására nálunk Vácott is békés forradalom játszódott 
le. Megalakult az ideiglenes Forradalmi Munkás és Ka
tonatanács, a város dolgozói törvényes demokratikus és 
titkos választások útján megválasztották a munkástaná
csokat és ezek küldöttei a Váci Forradalmi Tanácsot 
A Munkástanácsok mindenhol kezükbe vették a gyárak 
és vállalatok irányítását, megszervezték a munkásőrsége
ket megvédték az üzemeket és berendezéseket az eset
leges pusztulástól, illetve rongálódástól. Városunkban a 
nemzetőrség a honvédséggel megerősítve a rendet fenn
tartotta, attrocitásokra, kilengésekre, önbíráskodásra nem 
került sor. A munkások mindenhol vigyáztak a forrada
lom tisztaságára, fasiszta, burzsoá restaurációs kísérletek, 
ellenforradalmi tevékenységek városunkban nem fordultak 
elő. Csak gondatlanságból fordult elő városunkban sebe
sülés, illetve halálozás. 

Az ezután következő események miatt a váci üze
mek munkástanácsai és Vác város dolgozói a következő 
követeléseket terjesztik a Váci Forradalmi Tanács és 
Vác Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága és ezen 
keresztül a Minisztertanács elé: 

1. Nagy Imre vegye át a kormány és az ország ve
zetését az általa ismertetett pontok szerint melyeket az 
egész ország egyöntetűen elfogadott és támogatott 

2. A rendfenntartást a Katonai Forradalmi Tanácsok 
vezetése alatt a magyar honvédség vegye át a régi meg
bízható rendőreinkkel együtt és ha ez kevés, akkor az 
ENSZ nemzetközi rendőrsége jöjjön be hazánkba. 

3. Követeljük záros határidőn belül a szabad, több 
demokratikus párt részvételével történő titkos választáso
kat és azok megtartását az ENSZ megbízottak részvé
telével. 

4. Addig, míg a munkafeltételek a fenti követelések 
alapján lesznek biztosítva, követeljük az átlagbéreknek az 
eddig esedékes napokon 100°/O-OS kifizetését 

5. Követeljük, az emberi szabadságjogokat az ország 
területét elhagyni szándékozókra is érvényesítsék, hogy 
akik az országot el akarják hagyni, bármely irányban, őket 

ebben senki ne akadályozza. Ugyanakkor senkit akarata 
ellenére az országból ne vigyenek ki. 

6. A Nemzetközi Vöröskereszt adományait és kül
deményeit akadály nélkül szállíthassa be az ország terü
letére és Budapestre. 

. 7. A magyar rádió a valóságnak megfelelően tájé
koztassa a magyar lakosságot és a világ közvéleményét 
különös tekintettel a szocialista és népi demokratikus 
országokra. 

8. Helyes a rendfenntartásra megszervezett honvéd
osztagok és- rendőri Közegek felállítása, de követeljük, 
hogy soraikból azonnal váltsák le a Rákosi-Gerő klikk 
kiszolgálóit valamint az ÁVH-s személyeket akik most 
oda befurakodtak. 

9. Vác város vezetői olyan dolgozók legyenek, akik 
a lakosság teljes bizalmát élvezik. A vezetőket az üzemi 
munkástanácsok válasszák meg, titkos választással. 

10. Követeljük, hogy a Vác Városi Tanács dolgozói 
azonnal válasszák meg titkosan a tanácsi dolgozók For
radalmi Munkástanácsát. A Munkástanács tegyen javas
latot az összűzemi munkástanácsoknak a város vezetősége 
megválasztására. 

11. Vác város főterét mely szégyenszemre még most 
is a Sztálin-tér nevet viseli, nevezzék el Magyar Ifjúság 
terének. 

12. Javasoljuk, hogy a Váci Munkástanácsokból ala
kuljon egy 6 tagú bizottság, amely menjen be Budapestre 
és vegye fel a kapcsolatot a budapesti munkástanácsok 
vezetőivel. 

13. Amenyiben a kormány ezeket a követeléseket 
teljesíti, és üzemeink folyamatos termeléséhez a szüksé
ges nyersanyagot biztosítja, Vác város dolgozói azonnal 
felveszik a munkát és soha nem látott lelkesedéssel és 
odaadással fognak munkálkodni az ország újjáépítésén. 

14. Felhívjuk Vác város összes dolgozóit fenti köve
teléseink támogatására, mert célunk, hogy államrendünket 
a demokratikusan kivívott munkás-paraszt egység alapján 
valósítjuk meg. Nem vagyunk fasiszták, sem reakciósok, 
csak magyarok és így is akarunk élni. 

Vác, 1956. november 14-én. VáciMss&üzzeini Munkástanács 


