
1956. október 16-án Szegeden az egyetemisták gyűlése úgy döntött, hogy kiválik a 

pártirányítású ifjúsági szervezetből, és független intézményt alakít Magyar Egyetemisták és 

Főiskolások Szövetsége néven. A MEFESZ politikai programot hirdetett, amelyhez az azt 

követő napokban az ország egyetemeinek és főiskoláinak hallgatói is csatlakoztak. 1956. 

október 22-én a budapesti Építőipari és Műszaki Egyetem hallgatói 16 pontban foglalták 

össze követeléseiket, melyek a következők voltak: 

1. Az összes szovjet csapatoknak azonnali kivonását követeljük Magyarországról a 

békeszerződés határozatai alapján.  

2. A Magyar Dolgozók Pártjában a vezetők újraválasztását követeljük. A legrövidebb időn 

belül hívják össze a pártkongresszust és válasszanak új Központi Vezetőséget.  

3. A kormány alakuljon át Nagy Imre vezetésével, a sztálinista Rákosi–korszak minden bűnös 

vezetőjét azonnal váltsák le.  

4. Nyilvános tárgyalást követelünk Farkas Mihály és társai bűnügyében. Rákosi Mátyást, aki 

első fokon felelős a közelmúlt minden bűnéért és az ország tönkretételéért, hozzák haza és 

állítsák a nép ítélőszéke elé.  

5. Általános, egyenlő és titkos választásokat követelünk az országban több párt részvételével, 

Követeljük a munkásság sztrájkjogának biztosítását. 

6. Követeljük a magyar–szovjet és magyar–jugoszláv politikai, gazdasági és szellemi 

kapcsolatok felülvizsgálatát és újra rendezését a politikai és gazdasági teljes egyenrangúság és 

az egymás belügyeibe való be nem avatkozás alapján.  

7. Követeljük az egész magyar gazdasági élet átszervezését szakembereink bevonásával. 

Vizsgálják felül a tervgazdaságon alapuló egész gazdasági rendszerünket, a hazai 

adottságoknak és magyar népünk létérdekeinek szem előtt tartásával. 

8. Hozzuk nyilvánosságra külkereskedelmi szerződéseinket és a soha ki nem fizethető 

jóvátételek tényleges adatait. Nyílt és őszinte tájékoztatást követelünk az ország 

uránérckészleteiről, kiaknázásáról, az orosz koncesszióról.  

9. Követeljük az iparban alkalmazott normák teljes revízióját, a munkások és értelmiség 

bérköveteléseinek sürgős és alapvető rendezését. Kérjük a munkások létminimumának 

megállapítását.  

10. Követeljük a beszolgáltatási rendszer új alapokra fektetését és a termények okszerű 

felhasználását. Követeljük az egyénileg gazdálkodó parasztok egyenrangú támogatását.  

11. Követeljük az összes politikai és gazdasági pereknek független bíróságon való 

felülvizsgálatát, az ártatlanul elítéltek szabadon bocsátását, rehabilitálását. Követeljük a 

Szovjetunióba kihurcolt hadifoglyok és polgári személyek azonnali hazaszállítását 

12. Teljes vélemény-, szólás- és sajtószabadságot, szabad rádiót követelünk és a MEFESZ-

szervezet számára nagy példányszámú új napilapot 



13. Követeljük, hogy a sztálini zsarnokság és politikai elnyomás jelképét, a Sztálin-szobrot a 

leggyorsabban bontsák le, és helyébe az 1848–49-es szabadságharc hőseinek és mártírjainak 

méltó emlékművet emeljenek.  

14. A meglévő, magyar népnek idegen címer helyett kívánjuk a régi magyar Kossuth-címer 

visszaállítását. A magyar honvédségnek a nemzeti hagyományokhoz méltó új egyenruhát 

követelünk. Követeljük, hogy március 15. és október 6. nemzeti ünnep és munkaszüneti nap 

legyen. 

15. A Budapesti Műszaki Egyetem ifjúsága egyhangú lelkesedéssel nyilvánította ki teljes 

szolidaritását a lengyel és varsói munkásság és fiatalság felé a lengyel nemzeti, függetlenségi 

mozgalommal kapcsolatban.  

16. Az Építőipari Műszaki Egyetem diáksága a leggyorsabban felállítja a MEFESZ helyi 

szervezeteit. Holnap, folyó hó 23-án fél három órakor a műszaki és egyéb egyetemek ifjúsága 

a Műegyetem előtti téren gyülekezik, onnan a Bem-szoborhoz vonul, és megkoszorúzásával 

fejezi ki együttérzését a lengyel szabadságmozgalommal 

 


