
Á budapesti szovjet katonai egységek 
városparancsnokának 

1. sz. Parancsa 
Budapest, 1956. november 6. 

A szovjet csapatok a magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány kéré
sére ideiglenesen bevonultak Budapestre, hogy testvéri segitséget nyújtsanak 
a magyar népnek szocialista vívmányai megvédésében, az ellenforradalom le
verésében és a fasiszta veszély elhárításában. 

Budapest rendjének és normális életének helyreállítása céljából 

m e g p a r a n c s o l o m : 
1. Azok a személyek, akiknél fegyver van, haladéktalanul, de legkésőbb 

f. évi november 9-én 17 óráig szolgáltassák be a szovjet katonai alakulatok
nak, i l letőleg a szovjet katonai parancsnokságnak. A fegyverüket leadó sze
mélyeket nem vonják felelősségre. 

Azokat a személyeket, akik a fent megjelölt határidőig nem szolgáltat
ják be fegyverüket, fegyvert rejtegetnek, szigorúan felelősségre vonják. 

2. 1956. november 7-től Budapest területén az utcán közlekedni csak 
reggel 7 órától este 19 óráig szabad. 

Mindenki köteles feltétlenül engedelmeskedni a szovjet katonai parancs
nokság járőreinek és ellentmondás nélkül teljesíteni azok utasítását és pa
rancsát. 

3. Felhívjuk a gyárak, üzemek, a közlekedési, közszolgáltatási és egyéb 
vállalatok és hivatalok munkásait és alkalmazottait, hogy vegyék fel a munkát. 

Azokat a személyeket, akik bármilyen módon akadályozzák a munkáso
kat és alkalmazottakat a munka felvételében, felelősségre vonják. 

4. A helyi hatalmi szervek biztosítsák a lakosság élelmiszer és tüzelő
ellátását. A szovjet katonai parancsnokságok ehhez minden segitséget megad
nak a helyi közigazgatási szerveknek. Az összes élelmiszerüzleteket ki kell 
nyitni, hogy biztosítani lehessen Budapest lakosságának folyamatos élelmiszer
ellátását. Az üzletek nyitvatartási ide je : reggel 8-tól este 18 óráig. Az élelmi
szert és tüzelőanyagot szállító vasúti és gépjármüvek éj jel-nappal közlekedhet
nek (külön engedéllyel). , 

Felhívom Budapest összes dolgozóit, hogy segitsék a helyi közigazgatási 
szerveket és a szovjet csapatokat a közrendnek és a város normális életének 
helyreállításában és biztosításában. 

A budapesti szovjet katonai egységek 

városparancsnoka 

Grebennyik K. 
gárdavezérőmagy. 



* V: 

DPHA3 
BOEHHOrO KOMEHAAHTA COBETCKMX BOMCK 

r o p o M ByflAnEUJT 

6-ro Hoaöpa 1956 r. Top. Byflanenrr 

CoBeTCKne BOircKa, Bbinojnraa npocböy BeHrepcKoro peBOjnonnoHHoro 
pa6oq:e-KpecTbHHCKoro npaBHTejibCTBa, BpeMemio BCTynnjiH B By^aneniT, 
HTOÖM OKa3aTb öpaTCKyio noMomb BeHrepcKOMy Hapo^y B samirre ero co-
HHaJIHCTHHeCKHX 3aB0eBaHHH, B p a 3 r p O M e KOHTppeBOJIlOIIHH H B JIHKBH^aHIffl 

yrpo3bi B03poa£fleHHH $aiHH3Ma. 
C nejno BoecTaHOBJieHHa B By/janeniTe nopa/nía H HopMajibHoft ÍKH3HH 

HPHKA3BIBAIO: 
1. BceM JiHn;aM HMCIOLHHM opjsKHe cjwsh ero coBeTCKHM BOHHCKHM 

âcTHM H B coBeTCKyio Boetfrayio KOMeHAaTypy iieMe/íJieHiio, HO se nos^Hee 
17 nacoB 9-ro Hoaöpa 1956 r. Jlnna, cAasniHe opymne, K OTBeTCTBenHOCTH 
npHBJieKaTbca He öy^yr. 

3a xpaHeHHe H nec/Kray opysKHH B yKa3aHHbiíl cpoK BHHOBHbie 6y/i,yT 
cypoBo HaKa3biBaTbca. 

2. C 7-ro Hoaópa 1956 r. B rop. By^aneniTe xosK^eHHe no yjmnaM 
ropofta pa3peniaeTca TOJIBKO C 7 nacon yTpa #o 19.00 nacoB Benepa no 
MecTHOMy BpeMeHH. 

Bee junja o6fl3aHbi öecnpeKocjioBHo nóBHHOBaTbca naTpyjiHM coBeT-
CKofi BoeHHOíi KOMeHAaTypw H öesoroBopoHHO BbinojiHATb Bee HX Tpeöo-
BaHHH H yKa3aHHH. 

3.Pa6oqHeHCJiy3KamHe $a5pHKH 3aBO,ZK)B,TpaHcnopTa,KOMMyHajibHbix 
H Apyrnx npe/nipHHTHH H ynpesKAeHHH npH3biBaioTCfl npncTynHTb K paöoTe. 

Jlnija, npenaTCTByiomHe TCM HJIH HHbiM cnocoöoM paÖOHHM H cjiyaca-
mHM HanaTb páöoTy, öy^yT npHBJieKaTbca K OTBeTCTBeHHOCTH. 

4. MecTHbiM opraHaM BJiacTH opraHH30saTb no,n;B03 npo/jOBOJibCTBHH, 
TonjiHBa B ropofl H npoAaacy HX Haeejiemno. CoBeTCKne BoeHHbie BJiacTH 
OKaiKyT MecTHbiM opraHaM ynpaBJienHH BeeMepHyio noMonib B 3TOH paőoTe. 

BceM ToprytöiHHM opraHH3an,HHM OTKpwTb npo£OBOJibCTBeHHbie Mara-
3HHbi /I;JIH ÖeenepeőoHHoro oöeeneneHHa HaceJieffira ropoAa By^aneniT npo-
AyKTaMHnHTaHHH.ToproBJiio npoH3BOAHTb c 8 nacoB yTpa,u,o lS^acoBBenepa. 

}Kejie3iioAopoacHOMy H aBTOMOÖHJibHOMy TpaHCnopTy, 3aHHMaK)me-
Mycfl noAB030M B ropofl npoAOBOJibCTBHH H TonjiHBa, paspeinaeTCH paöoTaTb 
KpyrjiocyTOHHO (no cneriHajibHbiM nponycKaM). 

IIpH3biBaio Bcex Tpy#ffln,HxcH ropo^a By^aneniT OKa3aTb BceMepHyio 
noMomb MecTHbiM opraHaM BJiaeTH H COBCTCKHM BoiícKaM no HaBeAemno H 
oöecneneHHio oÖmecTBeHHoro nopazpca H BOccTaHOBJieHHio HopMajibHoi 
acH3HH B ropo^e. 

BoeHHbift KOMeH/iaHT coBeTCKHx BOHCK r. By/janeniT 
/o£Bap/pra: reHepaji-Manop K. TPEBEHHHK • 'tí 
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